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De kunst van het verkopen
Verkopen is een vak. Een vak dat je kunt leren. Een
vak dat belangrijk is om jouw product of service
verkocht te krijgen.

De ‘GAAAF!’-methode leidt je in
6 logische stappen naar een verkoop.

De ‘DISC’-methode geeft je
4 communicatieve ingangen bij jouw klant.

Dit zijn bij elkaar de 10 belangrijkste sleutels
tot een duurzaam succes in de verkoop.

De tientallen jaren ervaring van de auteurs in deze unieke
aanpak heeft zich praktisch bewezen en is ideaal voor o.a.:
* ZZP’ers en ondernemers die naast hun bedrijfsvoering
en expertise zelf in contact staan met hun klanten en
(meer) omzet wil realiseren.
* Beginnende verkopers die zich de basisprincipes
eigen willen maken.
* Ervaren verkopers die hun vaardigheid nog
verder willen verbeteren
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1 - Aanbevelingen
Wat anderen over dit boek en/of trainingsprogramma zeggen:
‘Keukenwarenhuis.nl zet DISC effectief in om de klant beter te begrijpen en
zorgt dat de klant ons ook beter begrijpt. Door in de juiste DISC-profielen
te communiceren, ook onderling in het team, hebben wij onze conversie
significant kunnen verhogen.’
Jos Verkerk, DGA.
‘Na de kennismaking met Arjan Koopmans ben ik en zijn wij als bedrijf
volledig DISC-denkend! DISC is uit tientallen trainingen voor mij verreweg de
beste methode gebleken om klanten te kunnen ‘lezen’ en te helpen zoals
zij dit het fijnste vinden. DISC en Arjan hebben zichzelf door de jaren heen
voor 100% bewezen. Ik kan iedereen aanbevelen zich hierin te verdiepen.’
Mark Verkerk, DGA www.Keukenwarenhuis.nl
‘De principes die in dit boek staan beschreven zijn binnen ons bedrijf
uitgebreid getraind door Arjan; van directie tot verkopers. Dit heeft geleid
tot veel ‘aha’-momenten, beter begrip voor elkaar en de (interne) klant en
hogere omzetresultaten’.
Henk Koren, Salesmanager www.Keukenloods.nl
‘Een kleine startende onderneming die graag ‘vooruit’ wil, maakte kennis
met Optimalist op een avond waar Arjan Koopmans spreker was. Na afloop
van deze avond ben ik aan de slag gegaan met dit boek. De interesse en
herkenning is gelijk gewekt door diverse voorbeelden en ‘oh, ja’s’. Door
middel van deze informatie hoop ik mijn verkooptaken beter uit te kunnen
voeren en een mooi klantenbestand op te bouwen met serieuze klanten
en relaties. Mede door deze kennis hoop ik mijn klanten beter te begrijpen
en dus te kunnen bieden wat gezocht wordt! De tijd zal het leren, vraag me
gerust over 5 jaar wat het gedaan heeft voor mij als persoon en voor het
bedrijf!’
Johan Borsje, www.jets-borduren.nl
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‘Ik heb Arjan 11 jaar geleden leren kennen als een gedreven inspirator. Hij
heeft me geleerd om de onzin te laten voor wat het is en je te focussen op
datgene wat er echt toe doet. Zijn manier van werken en verkopen heeft
me gestimuleerd en geholpen om in het bedrijfsleven succesvol te zijn.’
Johan Moens, DGA www.zuidwestlogistiek.nl
‘Arjan kent als geen ander de klappen van de zweep. Hoewel er elke
week wel een Salesboek gelanceerd wordt, vormt dit boek een welkome
aanvulling; een praktisch werkboek geschreven vanuit een solide
theoretisch kader. Met name de toepassing van het DISC-model waarbij
gedragskarakteristieken in vier hoofdstijlen gegroepeerd zijn. Hierdoor
begrijp je als verkoper het gedrag van een ander en geeft het inzicht
in eigen en andermans kwaliteiten en valkuilen. De beste visie is immers
‘inzicht’.’
Dirk Goijert, MBA, Certified Business Process Manager,
Docent Bedrijfskunde CHE
‘Door normaal en onderscheidend te zijn bij en met je klant zal je sneller
succes behalen. Wat je doet moet echt zijn en nooit een toneelstuk. Dit
boek laat je inzien hoe je succesvol en respectvol met alle soorten klanten
kunt omgaan. Een aanbeveling!’
Aad Ouborg, CEO Ouborg group, founder Princess, auteur.
www.ouborggroup.com
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1 - Inleiding
Dit boek is zo geschreven dat elke ondernemer of verkoper er iets aan
heeft. De inhoud is doorleefd in onze eigen praktijk. Ook Arjan en Bram
verkopen nog dagelijks, zoals hun trainings- en coachingstrajecten. Om
het vak te leren ging Arjan begin jaren ‘80 langs de deur met het verkopen
van zeeppoeder. Ook heeft hij toen vele verkoopdemonstraties gedaan
met allerhande producten. Daarna heeft Arjan telefonisch en aan de
deur tijdschriftabonnementen verkocht voor zijn bedrijf Media Expresse en
klanten geworven voor zijn Advies- en Incassobureau Justice B.V.
Arjan en Bram werven bovendien klanten voor Optimalist. Dat was en
is alles bij elkaar voor hen beide een hele goede leerschool om de
theoretische kennis toe te passen en fijn te slijpen tot een vaardigheid die
resultaat geeft.
Een verkoper werd vroeger een handelsvertegenwoordiger genoemd.
Deze verkoper werd aangeleerd een verkoopgesprek te beginnen met een
goede mop. Wat is er sindsdien veel veranderd! Tijden veranderen, daarom
dient je aanpak eveneens aangepast te worden aan de eigentijdse
tijdsgeest en mogelijkheden. Zo verkopen wij tegenwoordig veel trainingen
en coaching via fysiek en virtueel netwerken en via internetmarketing.
Dit boek is heel praktisch en door onszelf compleet doorleefd. Wij passen
het zelf dagelijks in onze bedrijven toe en hebben er al vele anderen
mee mogen opleiden en laten delen in de passie van het mooie vak van
verkopen. Als je het goed doet, met integere intenties gericht op een winwin-situatie, heb je succes – zoals een goede omzet en marge – én ook
veel plezier in je werk. Dit leidt bovendien tot dankbare klanten die graag
positief over jou praten in hun relatiekring.
De ‘GAAAF!’-methode leert je in korte tijd 6 logische stappen hoe je
optimaal te werk gaat bij het verkopen van je dienst of product. Deze
aanpak kun je zelfstandig via dit boek leren. Het ondersteunt je in het
groeiproces naar een optimale klantenwerving en -behoud.

‘Elke klant een andere aanpak’

7

De methode bevat tal van do’s en don’ts die jou ondersteunen in je groei
naar een succesvolle verkoper. Het systeem heeft bewezen dat het werkt.
Volg dit successysteem, dan zal ook jij succes boeken!
Als hulpmiddel gebruik je de vingers van je hand die als een extra
geheugensteuntje werken. De GAAAF! letters staan voor:
Gunfactor (duim)
Graven (dal tussen duim en wijsvinger)
Adviseren (wijsvinger)
Argumenteren (middelvinger)
Afsluiten (ringvinger)
Follow up & Feedback (pink)
Deze zes opeenvolgende fasen worden stuk
voor stuk in de volgende hoofdstukken besproken. Naast een werksysteem
is de juiste manier van communiceren van belang. Niemand is hetzelfde;
we hebben allemaal zo onze eigenaardigheden. Zowel wij alsook onze
klanten. Doordat geen enkele klant hetzelfde is, is het zinloos om elke klant
hetzelfde te benaderen. Toch wordt dit in verkoop veel gedaan. Men
heeft dan een aantal standaardzinnen uit het hoofd geleerd en werkt
consequent via een en dezelfde aanpak. Het gevaar daarvan is dat je
geen 100% aansluiting hebt op de meerderheid van je klanten! Immers,
elke klant is anders. Pas daarom jouw aanpak aan; stem af op de ander.
Als je dit doet ben jij véél effectiever en scoor je bij veel meer verschillende
klanten. Deze onderscheidende aanpak kun je leren. Daar gebruiken wij de
DISC-methode voor. Dit helpt je het type klant te herkennen. Zo weet jij alle
specifieke do’s en don’ts van elk type klant.
De DISC-gedragsmethodiek leert je vier verschillende typen klanten
herkennen zoals de Dominante klant, de Invloedrijke klant, de Sociale
klant en de Consciëntieuze klant. Wat karakteriseert hen en hoe reageer
jij daarop? Deze DISC-mensenkennis is een verdieping op de GAAAF!structuur. Wanneer je jouw klant leert herkennen, kun je de verkoopstijl erop
aanpassen! Uiteraard is een mens complexer dan een etiket.
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Toch geeft deze indeling jou vier hele duidelijke strategieën die bewezen
hebben te werken! Om deze vier types het beste te kunnen begrijpen en
onthouden, hebben we ze ieder een eigen naam gegeven, zoals Dirk voor
type-D. We beschrijven de types in hun extremen. De bedoeling daarvan
is dat je vooral deze vier hoofdtypes goed leert kennen. Slechts een
minderheid van de klanten zal exact voldoen aan zo’n ‘archetype’. De
meerderheid heeft een combinatie van twee tot drie types. Deze types zijn
uiteraard minder extreem met als nadeel dat ze lastiger herkenbaar zijn dan
de meer uitgesproken types. Naarmate jouw ervaring groeit, zul je ook hen
steeds beter leren herkennen.
Zowel de vier DISC-hoofdtypes als de zes GAAAF-stappen hebben we
gefilmd om je te helpen het nog duidelijker te begrijpen. Je kunt ze bekijken
op www.elkeklanteenandereaanpak.nl.
Wij gebruiken in onze schrijfstijl de mannelijke vorm om niet elke keer in de
knoop te komen met een dubbele schrijfstijl: hij en/of zij. Dames, voel je
alsjeblieft zeker óók aangesproken. Sterker nog, we willen vooral vrouwen
oproepen de verkoop in te gaan. Bovenop het principe van gelijk niveau,
hebben jullie van nature de intuïtieve inzichten op een manier die mannen
zich vaak eerst nog eigen (zouden) moeten maken. Bijvoorbeeld de kunst
van het prikkelen van de emotie van je klant en het emotioneel verpakken
van de rationele eigenschappen van je product. Voeg daaraan toe jouw
vrouwelijke charmes en ziedaar de formule waarmee vrouwen in principe
succesvoller kunnen zijn dan mannen. Vrouwen zijn mogelijk wel in het
nadeel vanwege het vooroordeel dat vrouwen minder (technische) kennis
zouden bezitten. Dit vooroordeel wordt veelal gevoed door de ‘blonde
vrouwen’-grappen. Een vrouw zal wat dat betreft meer haar best moeten
doen dan een man. Dames, heb het lef, durf het en doe het. Verover jouw
plaats in de mannenwereld van de verkoop. Is voor ons kerels nog leuker
ook!
Een andere ‘knoop’ is datgene te benoemen wat je te verkopen hebt. Het
kan een product zijn, een dienstverlening of service. Wat je ook verkoopt,
we noemen het voor het gemak ‘product’.
‘Elke klant een andere aanpak’

9

Met dit boek weet je wat je zou moeten doen om succesvol win-win te
verkopen, gericht op klanten die graag bij je terugkomen. Deze fans van
jou zullen je een goede naam bezorgen en van harte aanbevelen aan
anderen! Nu nog het DOEN! www.winnendzelfvertrouwen.nl kan je daar
mogelijk bij helpen.
Succes,

Arjan Koopmans & Bram Föllings
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1.1 - Oefening
Voordat je met de volgende hoofdstukken begint vragen we je – in een
rangorde van 1 tot 10 – aan te geven wat klanten belangrijk vinden bij
het kopen van een product. In bijlage 1 kun je vinden wat internationaal
onderzoek uitwijst.
Mening klant: 				Rangorde 		Rangorde
Ik…					volgens jou		volgens int.
								onderzoek
geloof de verkoper			

……………………

……………………

de verkoper				……………………

……………………

voel me op mijn gemak bij 		

denk dat dit product mijn winst
zal verhogen				……………………

……………………

vind de prijs redelijk			

……………………

……………………

vind de verkoper aardig		

……………………

……………………

vertrouw de verkoper			

……………………

……………………

zie de waarde van het product

……………………

……………………

productiviteit zal verhogen		

……………………

……………………

begrijp wat ik koop			

……………………

……………………

……………………

……………………

denk dat dit product mijn

heb de indruk dat de verkoper
me probeert te helpen		
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2 - De zes fasen van het GAAAF! stappenplan
GAAAF is een acroniem, een ‘ankerwoord’ waardoor je de zes
opeenvolgende stappen beter kunt onthouden. In dit hoofdstuk leggen
we je de betekenis van elke stap in grote lijnen uit. Daarna behandelen we
eerst de DISC-methodiek, zodat je de vier communicatieve sleutels hebt om
optimaal te connecten met je klant. In de hoofdstukken daarna diepen we
de GAAAF-methodiek verder uit in combinatie met DISC.
1. De Gunfactor.
De eerste klap is goud waard. Kom goed voorbereid binnen. Weet alles
over je product en vorm van tevoren een beeld van je klant. Met een
gedegen voorbereiding staat of valt je eerste indruk. Vervolgens is het
belangrijk een onvergetelijke goede eerste indruk te maken; dit is jouw kans
om tot een ‘klik’ met de klant te komen.
Voor ieder type klant is een andere voorbereiding nodig. De ene klant
verwacht dat jij een kwartier te vroeg bent en een andere klant kan het
meer waarderen als je precies op tijd arriveert op je afspraak, zodat hij zelf
geen tijd verliest aan de afspraak met jou. Sommige klanten vinden het
prettig als je in een net kostuum en geschoren voor de dag komt, andere
klanten kunnen het meer waarderen als je op je sneakers en met een
driedaags stoppelbaardje aan tafel zit. Dit soort praktische zaken zijn van
tevoren redelijk in te schatten. Het hangt vooral af van de branche waarin
je werkzaam bent. Verkoop je producten met een funfactor, dan is het
logisch als je niet in driedelig pak op je afspraak aankomt. Dan is jeans met
een leuk shirt meer gepast. Verkoop je diensten waarbij potentiële klanten
jou zien als expert, dan is een net kostuum mogelijk beter passend.
Belangrijker dan je kleding is dat je 100% jezelf durft te zijn. Geloof in jezelf,
vertrouw op jezelf en wees jezelf! Voer je een act op om kunstmatig méér
gunning te creëren, dan heeft je klant dit direct door. Bewust of onbewust
zal hij hiernaar gaan handelen, of je dat nu wilt of niet.
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2. Graven.
Bij het graven luister je actief en stel je de juiste vragen. What’s in it for me
is altijd de vraag die de klant zichzelf zal stellen. Graaf en zoek naar de
werkelijke behoefte – ofwel het koopargument – zodat je daarop aan
kunt sluiten in fase 3. Wat maakt jouw product specifiek voor déze klant
interessant? Toon aandacht en vraag door.
Geef je klant de kans om zijn verhaal te doen. Geef hem ruimte om zijn
problemen te vertellen. Door de juiste vragen te stellen kun je dit stimuleren.
Deze informatie komt je later goed van pas. De praktijk leert dat als je de
juiste vragen stelt, écht luistert en observeert, je heel veel informatie kunt
verkrijgen. Dat betekent niet alleen naar de woorden luisteren die de
klant uitspreekt, maar ook actief luisteren naar de onderliggende laag in
het gesprek. Dat doe je door te observeren welke lichaamstaal, mimiek,
handgebaren, intonatie, oogcontact en houding de klant gebruikt bij
het vertellen van zijn verhaal. Op die manier geeft hij je heel veel nuttige
informatie.
Je intuïtie inzetten is eveneens zinvol en nuttig en brengt meer diepte aan
in het gesprek en de vraagstelling. Zo creëer je bij jezelf meer empathisch
vermogen en ga je ook luisteren naar je eigen gevoel tijdens het gesprek.
Dit leer je niet uit een boek maar in de praktijk. De intentie die je meeneemt
in het gesprek is bepalend voor de vragen die je stelt. Onbewust heeft dit
invloed op de soort vragen die je stelt aan je klant. Als je er bijvoorbeeld
aan tafel zit omdat je van tevoren bedacht hebt dat hier wel wat omzet
te halen valt, ga je op onbewust niveau met een verkeerde, eenzijdige
intentie het gesprek in. Als je het belang van de klant boven jouw eigen
gewin stelt, ben je veel beter in staat aansluiting te vinden bij de behoefte
van de klant. Het gesprek is dan meer van mens tot mens, in plaats van
verkoper tot klant. Je authenticiteit heeft daarbij de overhand, omdat je
echt gelooft dat de klant grote voordelen kan behalen met jouw product.

‘Elke klant een andere aanpak’
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3. Advies.
Je zou dit ook je verkooppraatje kunnen noemen. Dat is het aanprijzen van
jouw product. Als je iets aanprijst, schiet je bij wijze van spreken met hagel in
de hoop ergens iets te raken bij jouw klant. Wij zien dit anders. In plaats van
iemand iets te ‘verkopen’, help je de klant met kopen. Dat is in woord een
nuanceverschil, in daad een wereld van verschil.
Pas de informatie die je uit stap 2 hebt verkregen nu toe. Leg uit wat jij
te bieden hebt, exact afgestemd op de opgegraven koopbehoefte(n)
van de klant. Presenteer enthousiast je product. Benoem minimaal
drie kwaliteiten (USP = Unique Selling Point). Wees alert op eventuele
koopsignalen.
Deze adviesfase kun je op zich prima voorbereiden. Dit wil niet zeggen dat
je het uit je hoofd moet leren. Als je een standaardpraatje opdreunt, ben
je de gunning en de openheid – die je in de eerste twee fasen hebt bereikt
– direct weer verloren. De klant zal er negen van de tien keer bewust of
onbewust voor kiezen om uit beleefdheid netjes het gesprek uit te zitten.
Maar hij zal niets kopen. Beter is het om te laten zien dat je de ‘master’
bent! Dat je de perfecte aansluiting kan creëren tussen de bewuste en
onderbewuste behoeftes van de klant en jouw product. Dit is voor veel
verkopers een lastig onderdeel. Je zult veel informatie en kennis moeten
hebben over je eigen product of dienst én je moet vanuit de klant kunnen
denken. Ervaring opdoen is ook hier weer het belangrijkste advies.
4. Argumenteren.
Hoe reageer je wanneer de klant niet 1-2-3 op jouw aanbod ingaat of
met allerlei bewaren komt? Wat is het werkelijke bezwaar? En met welke
techniek en argumenten kun je de klant alsnog over de streep trekken?
Daar zit je dan! 2 uur voorbereiding op het gesprek, 1,5 uur in de auto
en straks nog eens zolang voor je weer thuis bent. € 50,- aan brandstof
verreden, uitgebreid je best gedaan om een goed gesprek op te bouwen
en jouw product aan te prijzen en dan komt jouw klant ineens met allerlei
bezwaren! Tja, wat nu! Houd je jouw emoties onder controle?
14
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Of begin je in het gesprek al op te geven en te denken; ‘dit wordt toch
niks!’. Als je de signalen van de klant negeert ben je sowieso verloren!
Zelfs als je ook maar een beetje negativiteit toelaat in je gedachtes,
raak je de klant kwijt! En als je bij de pakken neer gaat zitten laat jouw
lichaamshouding zien dat je niet overtuigend genoeg bent. Blijf in jezelf
geloven! Een beetje meer theoretische achtergrondkennis en assertieve
houding is zeer zeker gewenst. Heb jij even geluk; verderop in dit boek gaan
we dit uitgebreid behandelen!
5. Afsluiten.
Dit is de fase waar veel verkopers struikelen, omdat ze niet om de order
durven vragen of niet goed weten hoe dat te doen. Toch is ook dit te
leren. Je kunt pas om de order vragen als alles duidelijk is voor de klant
of als de klant een koopsignaal geeft. Vat het gesprek samen en herhaal
wat aantrekkelijk is voor de klant (what’s in it for me) en benoem de USP’s.
Koopvoorstel doen en vragen om de order.
‘Kat in het bakkie’, denk je? Nu is het de kunst om de order ‘binnen te
tikken’. Ben je te gretig en wil je direct de hoofdprijs in de wacht slepen,
dan kun je op het moment suprême de klant toch nog verliezen. Wees een
gentleman en doe het met beleid. Als je direct voor € 100.000,- omzet gaat,
loop je het risico alles te verliezen. Wees niet te gretig! Het kan ook een
strategie zijn om te beginnen met een wat kleinere order, om later lekker
door te verkopen. Je hebt dan immers de waarde van jezelf en je bedrijf
al laten zien! De klant gelooft in je kennis en kunde en ziet de meerwaarde
voor zichzelf. Aan de andere kant, als je het gevoel hebt dat je wél de
hoofdprijs ‘binnen kunt tikken’ moet je die kans zeker niet verprutsen. Trek
je stoute schoenen aan en ga voor goud! Hoe weet je nu wat het beste is?
Daar is maar één antwoord op:

LUISTER NAAR JE HOOFD ÉN VERTROUW JE GEVOEL

‘Elke klant een andere aanpak’
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Door een keer flink op je snuit te gaan of door een keer flink te winnen kun
je hier goede feeling mee krijgen. Ook zal de theorie verderop in het boek
je meer inzicht geven. Wat ook altijd goed werkt is zelfanalyse na afloop
van een verkoopgesprek. Durf daarbij ook te kijken naar de dingen die
niet zo goed gingen, ook al voel je je daardoor niet zo prettig. Leren doe
je met vallen en opstaan. Sta in ieder geval één keer meer op dan je valt!
Bovendien is ons devies:

BIJ SUCCES GROEIT JOUW BUSINESS,
BIJ TEGENSLAG GROEIT JOUW KARAKTER!

6. Follow up
Zorg altijd voor een vervolg. Stuur bijvoorbeeld een bedankje per e-mail,
spreek een nazorgbezoek af of bel met je klant. Ook als hij besloten heeft
(dit keer) niets te kopen.
Als je gaat zitten wachten op kantoor totdat de klant jou terugbelt, dan
ben je behoorlijk reactief. Dat is niet erg, maar één ding is zeker; erg
succesvol word je er niet mee. Natuurlijk moet je de klant de tijd geven om
rustig na te denken over jouw aanbod of te genieten van z’n aankoop.
Maar als de klant met een aantal van jouw concurrenten dezelfde soort
afspraak heeft gehad en de concurrent actiever is dan jij, dan vis je mooi
achter het net! Dan is de gunning die jij hebt opgebouwd in het eerdere
gesprek helemaal vergeten. Creëer daarom top of mind awareness bij je
klanten. Dit kan op honderd en één verschillende manieren! Welke manier
je ook kiest, breng het in een structuur.
Je zou bijvoorbeeld een CRM-systeem kunnen gebruiken. Dat werkt echt
perfect! Hierin kun je het gespreksverslag vastleggen, de volgende stappen
uitwerken en jezelf taken toebedelen waardoor het CRM-systeem je
automatisch een reminder stuurt als je tot actie over moet gaan.
16
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Voor iedere klant en situatie geldt een andere aanpak. Luister daarom
goed naar de wensen van de klant. Als een klant aangeeft dat hij één
week nodig heeft om het gesprek/aanbod te verwerken, ga dan niet na
3 dagen bellen of hij er al over heeft nagedacht. Wees niet te gretig. Dan
kom je over als een pusher en ben je alle goodwill die je tijdens het gesprek
hebt opgebouwd in één keer kwijt.
Als de klant gekocht heeft, check je naderhand of de klant tevreden is
over de levering en of er verbeterpunten nodig zijn. Vraag of je hem als
referentie mag gebruiken en of hij nog referenties, de zogenaamde hot
leads voor jou heeft.
De 6 GAAAF-stappen kun je visueel het beste onthouden:

Vanaf hoofdstuk 9 zullen we de GAAAF-methodiek stap voor stap
uitgebreid toelichten. Omdat je deze methodische aanpak niet los kunt
zien van de communicatieve aanpak, zullen we je nu eerst meer gaan
uitleggen over de DISCover-techniek. Met DISCover geven wij jou 4
communicatieve sleutels om bij al jouw klanten te kunnen binnenkomen.
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3 - DISC inzicht in het koopgedrag van je klant
Naast het GAAAF!-stappenplan maak je meer kans op een sale indien je
jouw communicatie kunt afstemmen op jouw klant. Dé klant bestaat niet;
elke klant is anders. Geen mens is hetzelfde; niemand tussen al die miljarden
anderen op deze aarde is aan jou gelijk! Jij bent uniek; jouw omgeving is
óók uniek. Zo ook jouw klant. Daarom is er geen één enkele – altijd en voor
iedereen werkende – zelfde aanpak mogelijk. Desondanks zijn we over
het algemeen opgegroeid met een besef dat we iedereen gelijk moeten
behandelen. Daar lijkt niets mis mee, maar toch is het communicatief niet
ideaal. Kijk maar eens naar het volgende plaatje.

Al deze figuren kijken naar hetzelfde stuk hout. Wat ze er in zien of mee
willen doen hangt af van hun eigen achtergrond. Wie van de vier heeft
nu ‘gelijk’, ofwel heeft de ‘juiste’ observatie van die paal? Juist, ze hebben
allemaal gelijk! Het is maar net hoe je het ‘ziet’. Stel nu dat de filosoof op
zijn filosofische manier zou communiceren met de neanderthaler, wat zal er
van hun communicatie terechtkomen denk je?!

18
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Inderdaad, daar zal heel weinig begrip voor elkaar zijn. Er is dan echt
sprake van het ‘niet op elkaars golflengte zitten’. Dit is vragen om
misverstanden en problemen. Elke typetje uit het plaatje is uniek met een
geheel andere achtergrond. Zo ook jouw klant! Dat is de reden dat een
standaard aanpak of verhaaltje niet altijd voor iedereen werkt.
OPTIMALE COMMUNICATIE = JEZELF AFSTEMMEN
OP EN AANPASSEN AAN DE ANDER
Jij doet als verkoper een communicatieve stap naar iedere individuele
klant. Vandaar de titel van dit boek: ‘Elke klant een andere aanpak’.
Overigens gelden deze principes niet alleen voor jou als verkoper richting
klanten, maar evengoed van jou naar diegenen aan wie jij op jouw beurt
verantwoording schuldig bent: leidinggevenden, leveranciers, collega’s, je
gezin, tja… eigenlijk elk mens met wie je omgaat. Het voordeel daarvan is
dat – omdat jij je best doet jezelf aan te passen aan de ander – die ander
op zijn beurt zijn best zal doen om zich aan jou aan te passen! De ander
doet dit vooral onbewust volgens
het ‘wederkerigheidprincipe’ of
‘boemerangeffect’.
Elk mens heeft een eigen
gebruiksaanwijzing. Om dit te
vereenvoudigen delen we de mensen in vier verschillende groepen in.
Genaamd D, I, S, en C. Uiteraard is een mens veel te complex om zomaar
in een van de vier hokjes te plaatsen. Maar bedenk je eens; hoeveel meer
zou het je helpen en gemakkelijker maken als je het tóch zou doen? En het
ís gedaan. Door de ontwerpers van DISC.
Dit boek gebruikt de bewezen DISC-methode om een ieder die je kent in
te kunnen schatten. Zodat je weet in welke van de vier ‘hokjes’ je ze kunt
plaatsen. Nu heb je, door de kenmerken van die vier groepen te begrijpen,
de handvatten om jezelf communicatief aan die vier type mensen te
kunnen aanpassen.
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Kortweg:
BEHANDEL EEN ANDER ZOALS DE
ANDER BEHANDELD WIL WORDEN
Voor alle duidelijkheid: je past jouw persoonlijkheid NIET aan; blijf jezelf,
dan ben je authentiek en uniek. Het gaat erom dat je jouw communicatie
aanpast aan de ander om op zijn golflengte te komen. Naast het
inschatten van de ander, helpt DISC je om te meten of te schatten in welke
van de vier groepen je zélf thuishoort. Want:
GOED KUNNEN VERKOPEN HEEFT OP DE EERSTE PLAATS
TE MAKEN MET ZELFKENNIS EN IN DE TWEEDE PLAATS MET
KENNIS OVER DE ANDER
DISC kent vier hoofdgroepen. Je behoort zelf eveneens tot één van die
groepen. Om goed te kunnen communiceren met de mensen uit dezelfde
groep hoef je niet veel moeite te doen. Je bent immers communicatief
op ongeveer hetzelfde niveau. Dan hoef je alleen nog maar te weten wat
jouw – en dus ook hun – kenmerken zijn. Daarna leer je de kenmerken van
de andere drie groepen.
Je zult merken dat je met twee van die drie groepen ook vrij snel overweg
kunt. Het is namelijk zo dat je altijd enige overeenkomst zult hebben met
die twee. Dan blijft er nog één type over. Dat is het type persoon waar je
normaal gesproken, als je je niet aan die persoon zou aanpassen, al snel
mee in de clinch ligt. Dit is jouw antitype. De kenmerken daarvan kun je
eveneens snel eigen te maken. Als je jezelf kent, is dit vierde type in vrijwel
alles aan jou tegengesteld. Die kenmerken zijn dus ook duidelijk.
Als jij bijvoorbeeld uiterst nauwkeurig bent, dan is jouw antitype juist veel
minder nauwkeurig. Indien je jezelf over die verschillen tussen hem en jou
heen kunt zetten en jouzelf kunt afstemmen op zijn golflengte, dan zul je
zien dat de communicatie aanmerkelijk beter gaat!
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Als jij zelfs bij jouw antitype succes kunt boeken, dan zijn de andere types al
helemáál eenvoudig om mee om te gaan!
Het komt allemaal hier op neer:
JOUW SUCCES IS AFHANKELIJK VAN JE VAARDIGHEID OM
JOUW MANIER VAN VERKOPEN AAN TE PASSEN AAN DE
BEHOEFTE VAN ELKE INDIVIDUELE KLANT
Een veelgemaakt bezwaar is:
‘Ja, maar het is toch veel beter of rechtvaardiger om iedereen gelijk te
behandelen?’
Ons antwoord is:
Dat lijkt inderdaad logisch en rechtvaardig maar is het niet. Want ieder
mens is uniek. Alle 7 miljard mensen op aarde verschillen van elkaar.
Culturen verschillen, opvoeding verschilt, opleidingsniveau verschilt, enz. Als
mensen zó enorm van elkaar verschillen, dan kun je ze toch niet allemaal
gelijk behandelen? Ongelijke mensen moeten we ongelijk behandelen!
Naast het communicatieve aspect is er nog een tweede argument; het
belang per klant verschilt eveneens. De ene klant zal belangrijker voor je
zijn dan de andere. Het maakt een groot verschil of iemand eenmalig voor
een klein bedrag koopt of dat iemand al 15 jaar een belangrijk deel van je
omzet/winst uitmaakt.
Veel verkopers passen zich al communicatief aan de ander aan. Zonder
DISC-kennis doen zij dat veelal op basis van hun intuïtie en de techniek van
het spiegelen. Hoe dat werkt, leggen we in de volgende hoofdstukken nog
uit. Met DISC heb je in ieder geval een bewezen en praktische methode
die je een enorme voorsprong geeft op diegenen die deze methode niet
kennen. Onze klanten zijn het bewijs. Daar zijn zeer ervaren verkopers bij die
tóch een aanzienlijke omzet en margegroei wisten te behalen met deze
methode. Enkelen hebben hun ervaring voorin dit boek beschreven.
We zullen je jouw voorsprong met DISC als volgt toelichten. De meeste
verkopers hebben een I-voorkeursgedrag. 11% van de Nederlanders heeft
een I-profiel.
‘Elke klant een andere aanpak’
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De I-verkoper zal daarom van nature het gemakkelijkst kunnen connecten
met en verkopen aan een I-type klant. Zijn hoogste scoringskans ligt bij
11% van de bevolking. En die overige 89% dan?! De I-verkoper heeft nog
enige overeenkomst met type D en S. Die twee types vertegenwoordigen
bij elkaar 72% van Nederland. De I-type verkoper heeft met hen zowel
verschillen als overeenkomsten. We stellen hun intuïtieve slagingskans
daarom op 50%. Bij de ene helft van 72% maakt hij een redelijke kans, bij
de andere helft een lage. Type I-verkoper maakt zodoende theoretisch
gesproken de beste kans bij 11% van z’n klanten, een redelijk goede
kans bij 36% en een lage kans bij 36%. 17% van Nederland vertoont een
C-gedragsvoorkeur welke lijnrecht tegenover type I staat. Type I en C
irriteren zich over het algemeen aan elkaar; ze zijn in vrijwel alles elkaars
tegenpool. Ze begrijpen elkaar nauwelijks en voelen een soort natuurlijke
weerstand. De kans dat type I aan een type C verkoopt zonder DISC-kennis
is heel klein. Theoretisch geredeneerd zal type I verkoper bij z’n klanten de
volgende slagingskansen hebben:
Zonder DISC kennis:

Met DISC:

11%

hoog			

heel hoog

36%

redelijk			hoog

36%

laag			goed

17%

heel laag		

redelijk

Afhankelijk van jouw huidige verkoopervaring – en daaraan toegevoegd
je nieuwe kennis en vaardigheidsniveau van DISC – stijgt jouw redelijk tot
hoge slagingskans van 47% naar 83 - 100%! Voor de meeste verkopers is de
conclusie:

DISC MAAKT HET MOGELIJK JOUW OMZET TE VERDUBBELEN!

Interessant? Dan is het belangrijk DISC goed te begrijpen en praktisch in
jouw verkoopaanpak in te zetten.
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Wij hebben de DISC-wetenschap praktisch geïmplementeerd in onze eigen
verkoop en vervolgens getraind aan vele andere verkopers. In de loop
der jaren hebben we deze praktische DISC-aanpak geoptimaliseerd. We
noemen dit de DISCover-methode. Het is namelijk een ontdekkingsreis. Een
reis van leren door vallen en opstaan, aanleren van nieuwe strategieën en
ontleren van sommige oude gewoonten. Naarmate je dit doet, wordt je er
steeds meer ervaren in zodat het een automatisme wordt. Daarmee kost
het je steeds minder moeite terwijl jouw slagingskans optimaliseert.
DISC is een gedegen, wetenschappelijk onderbouwde
voorkeursgedragsanalyse die al ruim 60 jaar zijn
waarde heeft bewezen en in zo’n 30 landen gebruikt
wordt. Het is bruikbaar bij het bepalen wie je als

I

D

klant tegenover je hebt zitten. Het onderscheidt vier
persoonlijkheidsstijlen en typeert mensen aan de hand

C

S

van de volgende vier profielen:
	
Dominant. Hij wil resultaat en rendement en zit niet te wachten op
D=
hele verhalen, maar wil kort en krachtig jouw argumenten horen.
Zet hem niet voor het blok, maar geef keuzes. D is gevoeliger voor
logica dan voor emotie.
I=

Invloedrijk. Hij vraagt veel aandacht en wil een plezierig gesprek.
Ook niet voor het blok zetten. Geef keuzes. Verbind vooral emotie
aan je product. I wil graag een spontaan, ongedwongen leuk
gesprek. De I praat graag, dus je zult empathisch moeten luisteren.

S=

Sociaal. Hij wil gezelligheid, eenvoud, gemak en houdt niet van
verandering. Kan hulp nodig hebben bij het maken van een keuze
en is geneigd tot uitstellen. Verbind emotie aan je product, want
daar is hij gevoelig voor. Verlaag je tempo, niet pushen.

	
Conventioneel. Hij wil een grondige onderbouwing. Geef hem
C=
daarom gedetailleerde informatie. Niet opjagen. Gebruik logica,
verlaag je tempo en geef de C vooral tijd om na te denken en
een antwoord te formuleren. Maak notities, dan heb je zijn volle
aandacht!
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De DISC-wetenschap bewust en praktisch in te zetten bij je klanten is
uitermate effectief. We noemen dit de DISCover-methodiek. Je zit met
deze kennis en toepassing proactief op dezelfde golflengte als de klant. Als
je niet zeker weet welk type iemand is, dan is het aloude advies: SPIEGELEN.
De ander in vrijwel alles nadoen. Alhoewel spiegelen een postactieve
in plaats van een proactieve techniek is, zul je hiermee beslist ook goed
scoren! Zowel ‘DISCover’ als ‘spiegelen’ zijn technieken waardoor de ander
zichzelf in jou herkent, wat de gunning enorm zal verhogen.
Al vragend kun je observerend ontdekken wat de klant écht wil en wat voor
type klant er tegenover je zit. Indien je jouw communicatie aanpast aan
het gedrag van de klant, voelt deze zich comfortabel, veilig en begrepen;
de gunning wordt vergroot. Zo niet, dan kan het verschil in jullie gedrag
leiden tot spanning, onbegrip en misgunning.
De vier DISC-profielen zijn archetypen, maar een mens heeft vrijwel nooit
álle beschreven karakteristieken. Een mens is immers te complex om
zomaar in een hokje te stoppen. Toch heb je hiermee een algemeen
handvat, beter gezegd:

DISC GEEFT JE VIER VERSCHILLENDE SLEUTELS
DIE DE DEUREN BIJ JE KLANTEN KUNNEN OPENEN

Naast deze klant-/mensenkennis, heb jijzelf eveneens een bepaald
DISC-profiel. Ook jij hebt herkenbare valkuilen en positieve
persoonlijkheidskenmerken. Voor jouzelf is het zaak om dit met een DISCmeting te analyseren. Dan weet je waar je aan kunt werken en hoe je jouw
sterktes nóg effectiever kunt inzetten. Kijk eens rond in de webwinkel van
www.optimalist.nl naar de mogelijkheden voor een DISC-meting, analyse
en toelichting van jouzelf. Bovendien kunnen wij je heel gericht adviseren
over hoe jij als persoon kunt groeien en in je werk meer succesvol en
gelukkiger kunt zijn.
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4 - Wat is DISC
Om de vier hoofdtypes te kunnen bepalen maken we een grafiek die
bestaat uit twee assen: een verticale en een horizontale. Daardoor
ontstaan er vier vlakken, ofwel kwadranten. Elk kwadrant staat voor
een van de vier DISC-letters. Het begrip van de twee assen die de vier
kwadranten vormen is essentieel voor het vruchtbaar kunnen toepassen
van DISC.
De horizontale as van DISC
Deze as loopt als het ware dwars door onze twee hersenhelften, waarbij in
de linkerhelft veel activiteit gemeten wordt als je met logische dingen bezig
bent en in de rechterhersenhelft veel activiteit als je creatief bezig bent.

Linkerhersenhelft

Rechterhersenhelft

Het rationele,

Het relationele,

feitelijke, logische,

emotionele,

taakgerichte deel

creatieve,
mensgerichte deel

Overigens staan beide hersenhelften met elkaar in verbinding en gebruik
je ze allebei in jouw functioneren als mens. Toch kan het zo zijn dat
vanwege jouw DNA, opvoeding, beroep en dergelijke je de ene kant meer
ontwikkeld hebt dan de andere. Bovendien kun je van moment tot moment
schakelen. Als je verdrietig of vrolijk bent dan zul je - ongeacht je aard – op
dat moment toch meer actief zijn in je rechterhersenhelft.
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Naast deze kenmerken spelen er meer (afgeleide, of samenhangende)
factoren een rol op de horizontale as in DISC:
Links van de				

Rechts van de

horizontale as: D & C			horizontale as: I & S
rationeel				relationeel
feiten 					emoties
taken					mensen
logica					gevoel
analytisch				intuïtie, impulsief
resultaten 				erkenning
concreet				creatief
numeriek				ruimtelijk
feiten					beelden
exacte wetenschap			kunstzinnig
De verticale as van DISC
Met de horizontale as hebben we twee van de vier kwadranten. Om van
twee naar vier te komen tekenen we door de horizontale as een verticale
as. Hier zetten we twee andere eigenschappen tegenover elkaar; de
initiatiefnemer en de ondersteuner. Dat zit zo:
De ca. 100 miljard cellen in onze hersenen hebben een onvoorstelbare
capaciteit. Ze moeten twee miljard binnenkomende informatiestromen per
seconde ontvangen, verwerken en doorsturen. Alles wat je meemaakt is
opgeslagen; elke seconde van je leven! Geen enkele computer kan hier
tegenop.
De snelheid waarmee je die informatie verwerkt tot een beslissing en
de manier waarop je dit uitdrukking geeft, verschilt per persoon. Deze
kenmerken zetten we tegenover elkaar af op de verticale as. Daarbij
onderscheiden we bovendien de volgende afgeleide of samenhangende
kenmerken:
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Bovenaan de verticale as:
Snel tempo, naar buiten gericht
(extravert), assertief, praten, totaal
overzicht en visie, avontuurlijk,
optimistisch, vrijheid, initiatief

Onderaan de verticale as:
Rustig tempo, naar binnen gericht
(introvert), passief, denken, details,
voorzichtig, bezorgd, procedures,
ondersteunend

Door de horizontale en verticale as in één grafiek te plaatsen ontstaan er
vier kwadranten.

Leidend
Cholerisch

Sanguinisch

Leeuw

Dolfijn

Rationeel

D

I

C

S

Relationeel

Melancholisch

Flegmatisch

Bever

Knuffelbeer

Ondersteunend
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Je ziet dat D en I hetgeen bovenaan de as staat gemeenschappelijk
hebben. S en C hebben de omschrijving onderaan de as
gemeenschappelijk. De specifieke kenmerken van de vier DISC-types
bestaan uit zowel de eigenschappen van de horizontale als de verticale as.

D=

Rationeel en leidend
Beschrijving: Doener, Direct(ief), Dominant, Directeur, Doelgericht
Andere typeringen: Cholerisch, kleur rood, Leeuw

I=

Leidend en relationeel
Beschrijving: Initiatief, Intuïtief, Interactief, Impulsief, Invloedrijk
Andere typeringen: Sanguinisch, kleur geel, Dolfijn

Relationeel en ondersteunend
S=
	Beschrijving: Stabiel, Sociaal, Sympathiek, Supportive,
Samenwerkend
Andere typeringen: Flegmatisch, kleur groen, Knuffelbeer
Ondersteunend en rationeel
C=

Beschrijving: Correct, Correctief, Conventioneel, Calculerend
Andere typeringen: Melancholisch, kleur blauw, Bever

Deze andere typeringen gebruiken we omdat er naast DISC meerdere
meetmethodieken en benamingen van de types zijn. De kleuren die
behoren bij de types gebruiken we zelf ook in ons materiaal. De medische
termen zijn bedacht door Hippocrates (ruim 2400 jaar geleden). De
dierennaam is een metafoor voor het DISC-type waardoor het karakter van
het type beter onthouden kan worden. De betekenis is als volgt:
		Leeuw; Heeft de houding het algemeen bestuur in handen
te willen hebben. Alhoewel hij niet de slimste is (uil), de
sterkste/grootste (olifant) of de snelste (luipaard) meent hij
toch de koning der dieren te zijn. Gewoon omdat híj het zelf
zegt!
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Dolfijn; Is een kuddedier en houdt van mensen. Hij geniet
van het maken van plezier; lekker spartelen en spelen. Maar
pas op; hij kán een haai doden.

		Knuffelbeer; Je kunt bijna niet kwaad op hem worden. Hij is
niet zo moeilijk, is conflictvermijdend en heeft graag mensen
om zich heen. Toch, pas ook bij hem op, want ook een beer
kan gevaarlijk zijn als je hem over z’n grens trekt.
		
		Bever; Deze is heel ijverig en calculerend. Hij weet precies
waar hij zijn burcht of dam moet bouwen en werkt in detail.
Het is een wandelende calculator en kennisbank. Kan zijn
emoties uitstekend beheersen.

Gelijkaardige types zitten vrij snel op dezelfde golflengte en kunnen,
zeker in het eerste contact, heel gemakkelijk met elkaar communiceren.
Verschillende types zullen niet meteen met elkaar op dezelfde golflengte
zitten. Toch kunnen de twee types langs de zijkanten in het kwadrant het
over het algemeen ook wel enigszins met elkaar vinden want ze hebben
altijd wel één eigenschap die overeenkomstig is: D en I het leidende, I en S
het mensgerichte, S en C het ondersteunende en C en D het taakgerichte.
Het is meestal het kruisverband D versus S en de I versus C dat tot
problemen leidt. Ze zijn in vrijwel alles aan elkaar tegengesteld. Dat kan tot
grote irritatie/allergie leiden. De persoon die tegengesteld is zal over het
algemeen al geen goede eerste indruk maken en kan bij verdieping van
de relatie tot grote irritatie leiden. Als jij een bepaald persoon, meestal je
DISC-antitype, irritant vindt zal die ander zeer waarschijnlijk óók zo over jou
denken. Zo versterken jullie elkaars mening negatief.
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Jouw – in DISC-termen – ‘opponent’ zou in feite geweldig goed
complementair aan jou kunnen zijn, maar helaas leidt het eerder
tot gedrag als ontwijken, irritatie, ruzie, onbegrip, wantrouwen, enz.
Bijvoorbeeld:
D kan van nature nogal overheersend zijn en slecht luisteren en S is vaak
introvert en uit zich niet zo gemakkelijk. De S ziet de D daarom veel
dominanter dan deze werkelijk is en de D ziet de S passiever en meer
gesloten dan deze werkelijk is. Een ideale combinatie voor communicatie
problemen en misverstanden.
De I is in de ogen van een C wel héél oppervlakkig en wordt ook wel een
inktvis op rolschaatsen genoemd. Terwijl de I de C ziet als een lastig pietjeprecies die valt over elk detail en nog saai is bovendien.
Wat ook voorkomt is dat deze tegenstellingen niet alleen tussen
mensen voorkomt, maar ook in één persoon. Een I-dominantie met een
C-subdominantie bijvoorbeeld. Dit zijn over het algemeen mensen die
enorm veel ideeën hebben (I) en vervolgens al die ideeën ijverig gaan
uitvoeren (C) maar geen knopen doorhakken en dus met té veel zaken
tegelijk té uitvoerig bezig zijn. Deze mensen weten vaak zelf niet waarom ze
soms zo geheel verschillend kunnen reageren. Ook de mensen waarmee
ze te maken hebben snappen dit niet en zouden hem zelfs ten onrechte
als een schizofreen persoon kunnen duiden! Indien je de DISC-kennis
begrijpt kun je jouw interne verdeeldheid een plekje en betekenis geven en
daardoor beter met jezelf omgaan.
In de volgende hoofdstukken gaan we alle vier de DISC-type klanten stuk
voor stuk analyseren en jou voorzien van praktische kennis. Zo leer jij hoe
jij je het beste aan een ieder kunt aanpassen om beter en meer dan ooit
te kunnen verkopen. Om de types en hun beschrijvingen beter te kunnen
onthouden hebben we ze een naam gegeven. Een mens is uiteraard veel
complexer dan het DISC-etiket beschrijft. Het gaat om enkele stereotiepe,
overeenkomstige kenmerken die jou helpen om effectiever te kunnen
communiceren en verkopen.
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5 - De Dominante klant
Hoe herken je Dirk
Dirk is een energieke, individualistische leider. Hij
houdt van prestige, is goed gekleed, zakelijk en
duidelijk aanwezig. Hij gedraagt zich dwingend, is
snel en neemt graag de leiding (over). Kan zich bij
tegenwerking onbeleefd, bot en keihard opstellen.
Het is een snelle beslisser, vasthoudend en
onverzettelijk. Koppig, eigenwijs met een kort lontje.
Ongeduldige multi-tasker. Overziet de zaken en
gevolgen snel. Hakt kordaat knopen door. Gaat
recht op z’n doel af. Veeleisend, trots en sluw.
Bezitterig. Dirk is een goalgetter.
Hoe spreekt Dirk
Luid, krachtig en gebiedend. Luistert slecht en valt

Dirk

je in de rede. Meestal al voor je uitgesproken bent, maar zéker op het
moment dat je inademt. Dirk is heel direct, komt snel ter zake en is kort van
stof. Spreekt staccato; dwingend en rechtlijnig.
Hoe communiceert Dirk non-verbaal
Haantjesgedrag, snel en kordaat. Straalt gezag uit. Competitief en wil hoe
dan ook winnen. Actieve, krachtige lichaamstaal. Intensief, ietwat bozig en
indringend oogcontact. Zelfverzekerd en moedig. Wil imponeren.
Hoe ga je het beste met hem om
Spiegelend. Stel je zakelijk, enigszins gelijkwaardig op maar kom daarbij
vooral niet ‘boven’ hem uit omdat hij dan alles zal doen om van jou te
winnen. Aan de andere kant; S is zijn allergie, wees daarom vooral niet te
meegaand, indirect en langzaam. Verhoog je tempo en assertiviteit. Laat
hem uitpraten. Geef korte, krachtige en directe antwoorden. Kom snel to
the point. Wees duidelijk en praktisch. Focus op de grote lijnen. Vraag om
medewerking. Geef je gevoelsreflectie indien hij te ver gaat. Bijvoorbeeld:
‘ik voel mij wat onzeker door uw directe toon’. Ook Dirk begrijpt dat over
gevoel niet te twisten valt.
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Bovendien ervaart hij iets niet zo snel als een aanval en als je het formuleert
in de ‘ik voel-, zie-, merk-vorm’ al helemaal niet. Dat komt omdat je het
vooral over jezelf hebt waardoor het minder beschuldigend overkomt. Zeg
Dirk ‘wat’ hij in grote lijnen moet doen, niet ‘waarom’ en ‘hoe’, want dat
maakt hij zelf wel uit. Benut zijn besluitvaardigheid. Gebruik resultaatgerichte
argumenten.
Vooral niet doen
Treed niet in detail, richt je op de grote lijn. Dirk ‘aanvallen’ is niet handig,
want hij wil en zal winnen. Hij is niet gemakkelijk ‘om te praten’ of te
overtuigen. Stel je niet controlerend, maar wel zelfverzekerd op. Je hoeft
niets te herhalen, want hij heeft heus wel gehoord wat je gezegd hebt.
Toon geen overdreven emotioneel gedrag, val hem niet in de rede, raak
hem niet aan en wees vooral niet traag, omslachtig, aarzelend of passief.
Magische woorden die Dirk raken
Nieuw. (Snel) resultaat. Keuze zelf nemen. Avontuur. Spannend. Efficiënt.
Besparing. Winst. Nu. Meteen. Innovatief. Tijdbesparing. Onafhankelijk.
Vrijheid. Verandering. Actie. Dat bepaalt u. Verbeterd. Winnen.
Hoe motiveer je Dirk
Zijn belangrijkste vraag is: ‘Wat is het voordeel, welk resultaat kan ik hiermee
behalen?‘ Hij beslist snel wel of niet te kopen. Als hij zich uitgedaagd voelt,
kan dat zijn om te imponeren. Een avonturier die zich graag laat uitdagen,
maar pas op, het doel heiligt de middelen. Hij wil winnen, resultaat behalen.
Hij wil de macht, controle hebben.
Hoe DISCover praktisch in het GAAAF verkoopproces te integreren
Vanwege de dominante aanwezigheid van Dirk krijgt je sterk de neiging om
je onderdanig op te stellen. Maar dat wekt nou juist zijn irritatie op. Maak de
klik met Dirk door je als een waardige partner te tonen. Dat doe je door wat
hoger in je assertiviteit te gaan maar beslist niet hoger dan Dirk. Spreek kort
en krachtig klare taal. Maak er geen heel verhaal van. Dirk heeft de pest
aan vaag taalgebruik of raden naar wat je nu precies bedoelt. Kom snel ter
zake.
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Let op je HEEE-factor zoals rechte houding, vol zelfvertrouwen en positieve
verwachting aankijkend. Ferme, korte en stevige handdruk waarbij jij je
aanpast aan Dirk. Waarschijnlijk zal hij als eerste z’n hand vrij snel en krachtig
uitsteken en mogelijk met de palm naar beneden, zodat jij gedwongen
bent om jouw hand in een ondergeschikte positie met de palm naar boven
in te voegen.
Dirk zal veel vragen stellen die wellicht jouw geplande gespreksopbouw
doorkruisen. Maar als Dirk iets vraagt, geef je het beste gewoon een kort
zakelijk antwoord. Stel zelf ook vragen. Wees daarbij snel en stel bovendien
vooral korte vragen, want Dirk schakelt snel en valt je in de rede. Meer dan
één ademteug krijg je bijna nooit.
Presenteer jouw product/service kort, krachtig en overtuigend vol
zelfvertrouwen. Durf om de order te vragen, hem daarbij recht en vol
zelfvertrouwen aankijkend. Dirk kán daarop vrij bot reageren. Laat je
daardoor niet van de wijs brengen. Dirk is een geschikte vent met veel
kwaliteiten, maar heeft ook onhebbelijkheden net als ieder ander. Blijf
vriendelijk, negeer de eventuele botheid en beargumenteer zakelijk zoals
in dit boek beschreven. Vraag om de order. Dirk kan er echt wel tegen.
Sterker nog, hij waardeert het zelfs dat je dit durft! Hij ziet je dan als een
waardige ‘tegenstander’. Zie het zo; als Dirk gaat jagen is hij blijer met het
vangen van een hert dan van een eend. Dirk wil wél winnen overigens;
hoe waardiger de persoon van wie hij wint, des te beter. Geef tegengas,
hem daarbij tevens het gevoel gevend te winnen. Bijvoorbeeld door de
afsluitvraag: ‘Welke/wanneer wilt u hebben?’ of in een keuze menu: ‘Wilt u
dit of dat?’
Dirk is uitermate gevoelig voor mogelijk (controle/leiderschap) verlies,
daarom is het belangrijk dat je oppast met al te veel verkooptechnieken.
Zodra Dirk dát merkt zijn de rapen gaar en kun je op een pittige afrekening
rekenen.
Ben je zelf eveneens type D, kijk dan uit dat je je niet laat uitdagen.
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Dan wordt het een wedstrijdje en je weet dat je – of je dit ‘gevecht’ nu wint
of niet – de klant kwijt bent. Ga voor het resultaat. Je kunt Dirk vrij snel tot
een aankoop brengen omdat hij weinig, maar wel essentiële informatie
nodig heeft en snel beslist.
Ben je zelf type I, wees dan niet te joviaal naar Dirk. Minder social talk,
praatjes, details of emotie gebruiken, niet aanraken en vooral minder
praten! Gebruik meer structuur en wees direct en zakelijker. Beperk je
steeds tot de hoofdzaken en probeer de GAAAF-opbouw van je gesprek
te volgen. Dirk kan die opbouw wel doorkruisen met zijn vragen. Geef daar
dan een kort antwoord op en ga onverstoorbaar verder. Laat je niet uit
het veld slaan door Dirk zijn onpersoonlijke en directe aanpak. Hij is nou
eenmaal zo. Hij doet het niet om jou onderuit te halen, maar om op te
schieten. Trek het je vooral niet persoonlijk aan, houd je doel voor ogen.
Als je zelf type S bent, tja dan hoef je er niets aan te doen om Dirk te
irriteren, omdat je in vrijwel alles zijn tegenpool bent. Jij zult je daarom van
alle vier de types het meest moeten aanpassen. Stel jezelf assertiever op
en reageer sneller dan je gewoon bent. Indien mogelijk zou je deze klant
kunnen overdragen aan een D-collega. Dirk heeft niet zo’n behoefte aan
social talk. Kom liever snel to the point. Houd het kort en zakelijk. Benoem
vooral logische, inhoudelijke argumenten in plaats van emotionele. Dirk zal
graag de leiding nemen in het gesprek en jouw opbouw doorkruisen met
vragen. Sta dat toe door zijn vragen kort en direct te beantwoorden.
Wanneer je meer C in je hebt, dan zul je in plaats van op de details je
beter kunnen richten op de grote lijnen. Reageer super snel op zijn vragen,
voor jouw doen extreem; voor Dirk is dat wellicht nóg te langzaam. Dirk
beslist heel makkelijk en dat kán al in een heel vroeg stadium zijn. Hij kan
jouw bedachte verkoopstrategie geheel doorkruisen. Je zult dus moeten
schakelen. Verspil aan een echte ‘nee’ geen tijd meer, dat is zinloos want
Dirk verandert niet van mening. Maar een potje argumenteren, dat vindt
Dirk wel leuk. Dat staat gelijk aan een potje vechten en geeft hem veel
genoegdoening dat te kunnen winnen. Geef hem dat gevoel van winnen;
maar wie het laatst lacht, lacht het best. Jij hebt verkocht!
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17 - Hoe nu verder?
Bedankt dat je dit boek hebt gelezen. Het bevat de essentie van onze
basisverkooptraining. Afhankelijk van je eigen ervaring, zul je genoeg
hebben aan deze samenvatting of uitzien naar meer uitgebreide en
specifieke informatie afgestemd op jouw situatie.
Fijn dat wij je op weg mochten helpen! Je doet ons echt een enorm plezier
door je enthousiasme over dit boek te delen met anderen. Jij bent immers
onze levende reclame! Je kunt helpen door anderen te wijzen op de
website van dit boek: www.elkeklanteenandereaanpak.nl. Op deze site
vind je ook voor jouzelf aanvullende informatie. Zo staan er een aantal
filmpjes op. Van elk DISC-type is een praktijkvoorbeeld gefilmd. Er staan
verder zes leuke filmpjes op die alle GAAAF-stappen praktisch toelichten.
Op onze algemene bedrijfswebsite www.Optimalist.nl vind je nog veel meer
inspirerende films, boeken en artikelen. Daar vind je tevens meer informatie
over ons aanbod in (maatwerk)trainingen of persoonlijke coaching om jou
te helpen om (nóg) beter te kunnen verkopen.
We laten ons graag eens uitnodigen om te onderzoeken hoe we ook
jou en/of jouw medewerkers kunnen helpen om meer omzet, marge en
voldoening te behalen. Na een vrijblijvend gesprek doen wij je een voorstel
voor een oplossing geheel op maat voor jouw situatie. De manier van
verkopen is immers per bedrijf, dienst of product verschillend. Bij voorkeur
trainen we samen met onze DISC- & GAAAF-verkoop gespecialiseerde
trainer/acteur Marcel Oosterwijk. Hij is ‘levend oefenmateriaal’! Albert
Einstein: ‘learning is experience, everything else is just information.’
Laat ons weten hoe het met je gaat en wat je ervaringen en resultaten zijn.
Gebruik de mogelijkheden op onze site of Facebookpagina. We vinden
het heel fijn als je in ieder geval je mening wilt geven over dit boek. Klik op
‘review’ bij dit boek in onze webwinkel en zet er gerust jouw naam en eigen
website bij. We gunnen jou dat stukje publiciteit graag! De beste reviews
zullen we na toestemming van de schrijver ervan in dit boek opnemen.
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Stuur ons een e-mail (info@optimalist.nl) als je correcties, vragen of
opmerkingen hebt. We hebben graag contact met je en staan altijd open
voor opbouwend commentaar.
Op de Optimalist-homepage kun jij jezelf aanmelden voor de gratis
tweewekelijkse e-learning ‘Special Insight’. Dit zijn waardevolle adviezen
met betrekking tot een grote diversiteit aan onderwerpen. Bijvoorbeeld:
communicatie, leiderschap, management, persoonlijke groei en verkoop. Er
zijn regelmatig nieuwe adviezen en artikelen op te vinden. Wil je dagelijkse
vitaminen voor je mind? Geef dan een ‘like’ op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/deoptimalist.
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18 – Over de auteurs
Bram Föllings is in 1983 geboren in Den Bosch waarna
hij is opgegroeid in een dorpje in de buurt van zijn
geboorteplaats genaamd Middelrode. Bram ontdekte op
15 jarige leeftijd zijn passie voor koken. Daarom ging hij de
opleiding tot kok volgen. Door zijn studie ontdekte hij dat
hij niet alleen passie had voor dit vak, maar er ook nog
eens heel goed in was. Na zijn studie is hij bij een scala aan
horecabedrijven gaan werken als souschef en chef-kok.
Toen hij chef-kok werd ontdekte hij een nieuwe passie:
leidinggeven. Iets wat echter nog ontbrak in zijn leven
was mensen helpen door middel van inzicht en ervaring.
Daarom heeft Bram in 2005 zijn leermeesterdiploma
behaald. Hij heeft vervolgens vele beginnende koks
opgeleid.
In 2007 heeft Bram bij Golfbaan BurgGolf, waar hij als chef-kok in dienst
was, een succesvolle bakkerij opgezet door appeltaarten te produceren.
Hier werd de drang naar ondernemerschap gewekt. Door zijn passie voor
mensen, persoonlijke ontwikkeling en zijn gedrevenheid is Bram uiteindelijke
doorgegroeid tot HR-manager.
In 2011 heeft Bram zijn eigen onderneming: Fling Cooking opgezet. Fling
betekent ‘een plezierig tussendoortje’. Samen met zes professionals heeft
hij deze onderneming gerund tot in 2015. Door de toename van zijn
verantwoordelijkheden als DGA en het succes van zijn andere bedrijven,
heeft Bram de bedrijfsactiviteiten van Fling Cooking in 2015 moeten
beëindigen.
In de periode 2013 tot eind 2016 is hij actief geweest als DGA bij Fun
Expert BV (www.funexperts.nl). Dit bedrijf vervult in de BENELUX, Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland een toonaangevende rol in de wereld van
charactermarketing en kidsconcepten.
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In 2015-2016 heeft Bram samen met zijn levenspartner Loes en een
zakenpartner uit Slovenië het innovatieve matrassen merk ‘Just Dream’
ontwikkeld. Deze e-commerce startup is gelanceerd in Nederland en wordt
de komende jaren, in rap tempo, Europees opgeschaald.
(www.just-dream.nl)
Bram is iemand die veel daadkracht en doorzettingsvermogen heeft. Zijn
doelgerichtheid bleek al op jonge leeftijd toen hij als sport aan BMX-fietsen
deed.
Hij werd diverse malen Nederlands kampioen en is een keer als 2e op het
wereldkampioenschap BMX geëindigd. Hij kreeg zelfs een onderscheiding
als sportman van het jaar.
Zijn ontspanning haalt hij uit yoga. Hij is hier licht gefascineerd over omdat
yoga onder andere je manier van denken positief kan beïnvloeden.
In 2011 ontmoette Bram zijn levenspartner Loes. Via haar moeder heeft hij
Arjan Koopmans leren kennen. Bram ging bij Arjan in de leer om meer te
kunnen doen met zijn passie om mensen te helpen succesvoller te zijn in
hun leven en werk. Dit beviel zowel Arjan als Bram zó goed, dat Bram aan
de ‘Special Edition Group international’ (SEG int.) samen met Arjan de
bedrijfsinnovatie heeft ingevoerd en uitgewerkt tot wat Optimalist® nu is.
De missie van Bram is:
1) Zelf constant blijven groeien zowel lichamelijk als mentaal.
2) Anderen helpen te groeien naar een gelukkig en succesvol leven.
3) Bedrijven helpen optimaal te functioneren, met balans tussen
bedrijfswinst en werkplezier voor een duurzaam en mensgericht
rendement.
4) Zelf blijven leren en leven in het NU.
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De specialisatie van Bram is:
• Persoonlijke coaching: op gedrag, kennis, vaardigheid
• Maatwerktraining en -coaching zoals o.m: management en
leiderschap, assertiviteit, samenwerken, timemanagement, verkoop,
persoonlijke effectiviteit, functioneringsgesprekken, visie en missie, DISCgedragsanalyse
Bram zijn leven is getekend door zijn citaat:

‘ALS JE ECHT IN DE TOEKOMST WILT INVESTEREN,
MOET JE ALLES WAT JE HEBT IN HET HEDEN STOPPEN.’

Voor meer informatie kijk op: www.linkedin.com/in/bramfollings en je bent
van harte welkom meteen met hem te linken.
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Arjan Koopmans is opgegroeid in Rotterdam, waar hij
in 1957 is geboren. Na zijn studie werktuigbouwkunde
begon hij zijn loopbaan in 1980 als kwaliteitsanalist bij Van
Nelle Koffie in Rotterdam. Vervolgens startte hij in 1983
als ondernemer in recruitment, training en coaching;
aanvankelijk parttime en sinds 1987 fulltime.
Zijn bedrijf heette bij de oprichting “Artek” maar werd
in 1993 vanwege het internationale karakter en het
samenwerken met andere ondernemers omgedoopt
tot SEG int. (Special Edition Group international) Via zijn
bedrijf zijn inmiddels vele duizenden personen en bedrijven
getraind.
Omdat Arjan graag uitdagingen aangaat en kansen
benut heeft hij nog 2 bedrijven opgestart en na die tot een succes
te hebben gebracht weer verkocht; zoals Media Expresse (verkoop
en distributie van tijdschriften 1987-2004) en Justice BV (Advies- en
Incassobureau 1990-1995)
Zijn training- en coachingsactiviteiten zet Arjan in voor een grote diversiteit
aan opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheid en charitatieve
instellingen; al meer dan 30 jaar! In 2004 registreerde Arjan onder zijn bedrijf
‘SEG int.’ de naam: ‘Optimalist’ bij het Benelux Merkenbureau.
Per 2013 besloot Arjan om, naast zijn echtgenote Thea, verder te gaan met
collega Bram Föllings onder deze bedrijfsnaam.
Sportief gezien bleek Arjan ook een echte doorzetter. In zijn jeugdjaren
behaalde hij de hoogste leerlinggraden van TaekwonDo, JiuJitsu en Judo.
Door blessures kon de zwarte band echter niet worden binnengesleept
en ging Arjan over op hardlopen. In 1999, 2000, 2007 en 2008 liep hij de
Rotterdam Marathon. Nu is het fanatieke er een beetje af maar hij houdt
nog steeds van sporten.

‘Elke klant een andere aanpak’

40

In 1978 ontmoette hij zijn echtgenote Thea. Ze hebben twee volwassen
kinderen: Sandy en Jeffrey. Arjan doet graag vrijwilligerswerk, zolang het
maar weer in het verlengde ligt van mensenhelpen. Want dat loopt toch
wel als een rode draad door zijn leven. Zo is hij actief in zijn kerkgemeente
maar ook verzorgt hij PR voor de stichting Gevangenenzorg Nederland en
bezoekt hij gevangenissen om gedetineerden hulp te bieden. Zijn verdere
vrije tijd besteedt hij aan Bijbelstudie, persoonlijke ont-wikkeling en groei,
boeken schrijven en aan het uitpluizen van zijn stamboom.
De missie van Arjan is:
• Zelf te blijven ‘ont-wikkelen‘ en te groeien
• Anderen te helpen groeien naar een gelukkiger en succesvoller leven
• Bedrijven helpen optimaal te functioneren met balans tussen bedrijfswinst
en werkplezier voor een duurzaam rendement.
Dit alles onder voorbehoud: “zo God het wil en ik mag leven”. Zijn citaat:
‘HET LEVEN IS ALS EEN BOEMERANG,
JE ONTVANGT WAT JE GEEFT.’

Voor meer informatie kijk op: www.linkedin.com/in/arjankoopmans en je
bent van harte welkom meteen met hem te linken.
Zie ook zijn persoonlijke website: www.arjankoopmans.com
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19 - Over het bedrijf

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.” Het kan altijd beter. Zelf zie
je dat vaak niet, omdat je midden in je eigen persoonlijkheid/bedrijf zit.
Iemand van buitenaf kan vaak wél zien hoe er meer werkplezier, omzet,
rendement en marge kan worden behaald. Of hoe er leuker kan worden
samengewerkt!
Optimalist® optimaliseert. Vooral de houding, kennis en vaardigheden
van mensen, want het zijn toch vooral mensen die het succes van een
bedrijf bepalen. Het beste bewijs daarvan zie je in franchiseformules. Zij
selecteren streng op hun franchisenemers en eventuele vestigingslocaties.
De franchisenemers werken volgens dezelfde strakke procedures en
tóch gebeurt het dat onder grotendeels gelijke omstandigheden de ene
ondernemer uiterst succesvol is en de ander niet…
Het geeft toch te denken dat één persoon zo’n enorme invloed kan
hebben op het resultaat van een bedrijf?!
Wat zou er kunnen gebeuren als we het prestatieniveau en gevoel van
welbevinden zouden kunnen helpen verhogen bij jouzelf? En bij jouw
collega’s?
Optimalist biedt maatwerkoplossingen die écht werken. Daarom durven
wij het resultaat ervan te garanderen. Door onze actuele brede kennis en
meer dan 30 jaar ervaring functioneren wij als een soort huisarts. Als je daar
voor een bepaald probleem komt, bekijkt de dokter het holistisch.
‘Elke klant een andere aanpak’
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Zo kun je bijvoorbeeld last hebben van een zere knie, die uiteindelijk blijkt te
worden veroorzaakt door een mankement in je rug.
Een huisarts kan ruim 70% van de klachten helpen oplossen; de overige 30%
verwijst hij door naar een specialist.
Zo werken wij ook. Als jouw omzet achterblijft bijvoorbeeld, ligt het voor
de hand om je marketing of je verkopers aan te pakken. En dat doen wij
graag voor je.
Echter, meten is weten. Als dan blijkt dat het werkelijke probleem zit in een
niet goede of ontbrekende strategie? Dan kunnen we jouw verkopers
trainen wat we willen, maar zal je bedrijf pas écht groeien als we in plaats
van het gevolg de oorzaak helpen oplossen!
Daarbij kan het gebeuren dat de oplossing van een opdracht onze
expertise te boven gaat. In dat geval zullen we je, net als de huisarts zou
doen, doorsturen naar een specialist. Als je het op prijs stelt hebben wij een
heel netwerk van betrouwbare specialisten die we jou kunnen aanbevelen.
Wij vinden de relatie met jou altijd belangrijker dan geld. Zo werken wij
volgens onze eigen beroepscode die gericht is op de bescherming van
jou als onze kostbare relatie. We zijn zo zeker van het resultaat dat we voor
en met jou kunnen boeken, dat we dit schriftelijk garanderen! Daarom
accepteren wij een opdracht alleen indien we daadwerkelijk menen een
significant verschil te kunnen maken. Wij willen net als jij resultaat boeken!
Wij zijn enorm gepassioneerd, wat je beslist in onze samenwerking zult
merken. Klanten en deelnemers zullen worden geënthousiasmeerd en ook
dit is iets wat we schriftelijk durven te garanderen. Op onze website geven
we meer uitleg over deze garanties: http://optimalist.nl/waar-staan-wijvoor/.
Wij helpen jou om jezelf en/of je bedrijf te optimaliseren via (maatwerk)
training en/of individuele coaching/begeleiding. Dit alles kan op elke
locatie die je verkiest, ook in jouw bedrijf.
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Je kunt ons uitnodigen voor een vrijblijvend, verkennend gesprek over
de mogelijkheden, een bedrijfsscan, ‘bedrijfs-APK’, probleemstelling
of voor een standaard opdracht zoals bijvoorbeeld een individuele
coaching op assertiviteit of een groepstraining ten behoeve van hogere
verkoopresultaten.
Verder kunnen wij je helpen bij het vinden van een nieuwe medewerker of
het doorlichten van/adviseren over iemand die je zelf hebt geselecteerd.
Wij vinden het ook leuk om te presenteren of te spreken op jouw
evenement zoals een netwerkevent, bedrijfsuitje, nieuwjaarsbijeenkomst,
enz. Dit kan als presentator, als trainer in een korte workshop of spreekbeurt
over een thema dat je ons aangeeft. Maar je kunt uiteraard ook kiezen
voor een van onze expertises.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld; leidinggeven, communicatie, DISCmensenkennis, ondernemen met resultaat, timemanagement,
stressmanagement, agressiepreventie, visie en missie, spreken in het
openbaar, enz.
Naast wat wij met en voor mensen kunnen doen, kun je bij ons terecht voor
nog veel meer. Visie, missie en strategie/organisatie doormeten of helpen
opstellen/optimaliseren, bedrijfsuitje omkleden met inspiratie, jouw event
aan elkaar praten, met onze acteur jouw bedrijf in om je medewerkers te
testen als mystery shopper, sparren met jou of samen in een retraiteoord
eens nadenken over wat en hoe verder te gaan als persoon en/of als
bedrijf.
Wat maakt Optimalist tot jouw best geschikte partner?
• Onze passie voor ons werk en voor mensen
• Out of the box durven denken en doen
• Alle vrijheid om te allen tijde met ons te stoppen
• Garantie op het te behalen resultaat en beleving
• Ethische beroepscode, onder andere duurzaam, integer en pro-deo
• Lage kosten met hoogste kwaliteit
• Samenwerking met meerdere zelfstandige professionals
• Meer dan 30 jaar ervaring
‘Elke klant een andere aanpak’
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20 - Meer inspiratie
Kijk eens rond op onze website www.optimalist.nl waar je nog veel meer
inspiratie vindt die je nú al verder kunt helpen!
www.ElkeBaasEenAndereAanpak.nl
Net als dat dé klant niet bestaat, bestaat
dé medewerker ook niet. Elke medewerker
is anders. Anders in persoonlijkheid, kennis,
vaardigheid en motivatie. Leer jezelf
beter kennen en aansturen. Als je dat niet
kunt, hoe denk je dat dan bij anderen te
kunnen doen? Je leest hoe je anderen kunt
herkennen en hoe je hen het beste kunt
leiden en motiveren. Wil jij als manager/
leider effectiever zijn? Een zelfsturende
organisatie verkrijgen? Lees dan beslist dit
boek.

www.Winnendzelfvertrouwen.nl
Dit is een werkboek dat jouw zelfbeeld
helpt verbeteren om meer te durven en
te doen, door jouw zelfvertrouwen te
verhogen. Bereik meer geluk en succes in
je privé en zakelijk leven dan je ooit voor
mogelijk hield. Volop praktische adviezen
en oefeningen om jouw assertiviteit te
verhogen. Overwin je blokkades, sta in je
kracht, gebruik je talent en durf meer te
dóen. Ook verkrijgbaar als luisterboek en
als schriftelijke cursus.
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www.veranderstressinsucces.nl
Wat doe je als je alledaagse leven instort als
een kaartenhuis en een moeilijke opgave
wordt? Hoe krijg je weer grip op je werk en
leven? Hoe voorkom je een burn-out of hoe
herstel je daarvan?
Hoe verander je jouw stress in succes?
Er zijn in Nederland ongeveer 900.000 mensen
per jaar die getroffen worden door een burnout. Daarbij is men gemiddeld 189 dagen
arbeidsongeschikt en dit kost de staat 5 miljard euro per jaar. Betrokkenen
hebben veelal littekens voor het leven.
Wat kost dit jouzelf of jouw bedrijf…?
Neem je een pil om de signalen die je lichaam je geeft nóg langer te
negeren of wil je een echte oplossing? Schrijf je in voor deze gratis online
cursus.

www.praktischtimemanagement.nl
Tijd kun je niet managen, die gaat z’n
eigen gang. Wel kun je, binnen de voor
jou beschikbare tijd, je taken zo effectief
mogelijke indelen. Timemanagement
is allereerst zelfmanagement. Een boek
vol met doorleefde, praktische tips en
tools die hun nut bewezen hebben.
Het helpt je effectief te plannen en
prioriteren waardoor je ondanks alle
(toenemende) drukte meer kunt doen
in minder tijd. Ook helpt het je om
ongezonde stress te voorkomen.
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www.101sterkeverhalen.nl (Storytelling)
We komen allemaal wel eens in een
situatie terecht waarin we een belangrijke
boodschap aan een andere persoon
willen overbrengen maar daar niet de juiste
woorden voor kunnen vinden. Een metafoor
met humor of drama kan je daarbij helpen.
Op deze site staan een aantal filmpjes met
korte verhalen die je kunnen helpen om
in belangrijke gesprekken op een subtiele
of soms confronterende manier je punt te
maken. Je kunt zo’n sterkverhaalfilmpje aan
iemand laten zien of jezelf inspireren om
het verhaal zelf te kunnen vertellen. De film
begint eerst met het sterke verhaal. Daarna
volgt de uitleg ervan. In het bijbehorende boek staan dezelfde verhalen
als de films inclusief nog een flink aantal verhalen beschreven. We werken
eraan om meer dan 100 verhalen te verzamelen.

www.Optimalist.nl
Via onze website kun je je gratis abonneren
op de tweewekelijkse ‘Special Insight’.
De onderwerpen variëren, zoals verkoop,
management, succes principes, DISC,
persoonlijke ont-wikkeling, persoonlijke
groei, Visie & Missie. Kortom, volop inspiratie!
Vorige artikelen kun je lezen op onze blog of
gratis downloaden. Verder kun je op deze
website het Optimagram-werkboekje gratis
downloaden. Dit Kan je helpen om balans
te vinden in je leven en werk, zodat je komt
tot een optimaal resultaat!
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www.SpreekMetImpact.nl
Ook jij kunt spreken en presenteren voor
groepen met zelfvertrouwen, impact en
resultaat. Lees de vele praktische adviezen
over hoe ook jij zodanig kunt spreken dat
het jouw toehoorders in beweging brengt.
Een boek volop illustraties over o.a. je
lichaamshouding en –taal. Lees hoe het
proces van communicatie uitzenden en
ontvangen positief is te beïnvloeden. Een
boek volop praktische adviezen gebaseerd
op de meer dan 30 jaar ervaring van de
auteur in het communiceren en publiekelijk
spreken.
www.hoeverkoopjejezelf.nl
Leer van onze jarenlange ervaringen om
jezelf en/of jouw producten verkocht
te krijgen. We geven je volop adviezen
hoe je meer bekendheid kunt krijgen en
jouw bedrijf/omzet kunt laten groeien.
Dat kan o.a. door het hebben van een
eigen boek. Je leert hoe jij jouw eigen
boek kunt (laten) schrijven. Zie hoe je op
internet d.m.v. dit boek jou en je bedrijf
kan promoten.
Word een klantenmagneet door slim
gebruik te maken van eigentijdse tools
voor personal branding.
www.facebook.nl/deoptimalist
Indien je deze pagina een ‘like’ geeft, dan krijg je elke dag via jouw
Facebookberichten een leuke quote, bemoedigend plaatje of een kort
inzicht. Dagelijkse vitaminen voor de mind!
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21 - Dankwoord
We zijn enorm dankbaar voor allen die een onmisbare bijdrage hebben
geleverd aan de totstandkoming van dit boek.
Saskia Smit
Dit boek is mede door Saskia tot stand gekomen. Zij heeft al ons
cursusmateriaal over het vak van verkopen gesorteerd en er deze extractie
uit getrokken. Dat was de ruggengraat voor dit boek dat verder door
onszelf is bewerkt tot de versie die je nu ziet. Heb je zelf ook een mooi idee
voor een publicatie, maar heb je geen tijd om dat op papier te zetten? Of
vind je het lastig om er de juiste woorden voor te vinden? Of heb je zoveel
materiaal dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Dan is Saskia jouw
partner! Vaak lopen mensen al tijden rond met hun idee om naar buiten te
treden, maar ontbreekt de tijd of energie. Saskia maakt samen met jou dat
verhaal tastbaar in een (e)boek. Als ‘ghostwriter’ zet zij jouw gedachten
zoveel mogelijk in jouw eigen woorden op schrift.
Saskia vindt het leuk om aan teksten te schaven en de zaken scherp te
formuleren. Als schrijvend redacteur heeft zij talloze teksten door haar
handen laten gaan. Variërend van artikelen tot tentoonstellingsteksten of
content voor de website. Tevens begeleidde zij vele publicaties en schreef
ze een kindercatalogus over ridders. Ook voor Optimalist bewerkte zij veel
cursusmateriaal, een leuke en leerzame klus!
Het vertalen van ingewikkelde materie naar een begrijpelijke en
aantrekkelijke tekst is haar specialiteit. De rode draad aangeven, helder
formuleren en illustraties gebruiken die het verhaal ondersteunen. Het zijn
eenvoudige ingrepen die teksten een kop en staart geven. Tevens kan ze
bij publicaties het proces van a tot z begeleiden. Van eerste idee tot en
met het uiteindelijke product.
Als tentoonstellingsmaker en tekstschrijver heeft Saskia bij diverse musea
gewerkt. Elk product iets karakteristieks meegeven, dat is wat zij graag waar
wil maken.
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Wil je meer informatie of Saskia inhuren als ‘ghostwriter’ of anderszins haar
hulp om een eigen (e)boek op de markt te brengen? Contacteer Saskia als
volgt:
uitgeverij@optimalist.nl
Mobiele telefoon: 06 40 59 45 90
Linked-in: https://www.linkedin.com/in/scemsmit
Rimmer Frissen heeft dit boek op taal gecorrigeerd en geoptimaliseerd.
Zoek jij ook een redacteur, tekstschrijver of corrector? Dat treft, want
teksten, beelden en verhalen zijn de dingen die hem enorm interesseren,
energie geven en enthousiast maken! Voor Optimalist controleert hij al onze
teksten op taal zoals de ‘Special Insights’ en onze boeken. Doel daarbij is
om duidelijke, krachtige en correcte teksten te vormen, waardoor je als
lezer je persoonlijk voelt aangesproken en direct zelf aan de slag kunt met
de opgedane kennis.
Heb jij ook een website en/of krijgen je klanten geschreven teksten?
Wil je daarin professioneler overkomen op je klanten? Serieuzer worden
genomen? Beter resultaat boeken?
Wil je zien wat het verschil en effect is van een tekstoptimalisatie? Stuur
Rimmer een e-mail met je website of één A4’tje tekst, dan optimaliseert
hij jouw homepage of toegestuurde tekst gratis en vrijblijvend. Of vraag
hem naar de mogelijkheden voor optimalisatie van jouw teksten, website,
(nieuws)brieven, enz.
Rimmer Frissen
frissenmedia@gmail.com
LinkedIn-URL: https://www.linkedin.com/in/rimmerfrissen
Mobiele telefoon: 06 25 00 90 92
Loes Boer & Mirjam Suijdendorp, onze zakenpartners binnen de Optimalist®
formule. Voor hun kennis en bijdrage, meedenken m.b.t. de inhoud,
marketing en promotie van ons bedrijf en dit boek.
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Ramses van der Werf van www.succesvolonline.nl heeft de Optimalistwebsite en webmarketing m.b.t. dit boek voor ons gebouwd met
buitengewone inzet en advies.
Koen Leerentveld van www.capable4.nl die onze complete huisstijl heeft
ontworpen en bijhoudt, zowel virtueel als fysiek. Koen is creatief én snel!
Bovendien heeft hij van al onze boeken zowel de covers als binnenkant
ontworpen.
Stephan Timmers voor zijn prachtige tekeningen waarvan er een aantal in
dit boek zijn opgenomen! Stephan is industrieel ontwerper en striptekenaar
zie: www.totalshot.nl
Marcel Oosterwijk en zijn zoon Nino, voor het realiseren van de films die dit
boek verduidelijken.
Hans Matla die ons als sales trainer en mentor vele waardevolle inzichten
heeft gegeven.
Internet-inspiratiebronnen en auteurs zoals o.a. Dani Johnson, Zig Ziglar,
Jeffrey Gitomer, Tom Hopkins, Jim Rohn, Larry Raskin.
Speciaal dankwoord van Arjan:
De honderden docenten, mentoren, auteurs, coaches en klanten die mij
direct of indirect geholpen hebben in mijn verkoopvaardigheid. Het zijn er
echt te veel om te noemen, maar in ieder geval dan toch de volgende
personen:
De Here God voor Zijn inspiratie en Die mij de talenten en gaven heeft
gegeven en een leven vol uitdagingen om kennis en ervaring te
ontwikkelen, zodat ik ervan uitdelen mag!
Mijn eerste mentor Dick van Diest, die mij heeft aangemoedigd en veel
inzichten heeft gegeven over het verkoopvak. Hij stuurde mij langs de deur
en liet me uit het telefoonboek met wildvreemde mensen bellen.
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Hij heeft mij bovendien nog heel veel leiderschapsinzichten gegeven én het
publiekelijk spreken geleerd. Met enorm veel humor en oneindige wijsheid
heeft hij mij vele jaren lang alles bijgebracht wat ik nodig had als coach,
trainer, recruiter en ondernemer.
Mijn tweede mentor Morgan Fuld, die mij oppepte als ik het soms niet meer
zag zitten. Zonder zijn lessen en bemoediging was ik zeker niet doorgegaan
in het verkoopvak.
Mijn derde mentor Danny van der Giessen; een geweldige inspirator,
mentor en vriend. Hij heeft mij o.a. geïnspireerd voor de GAAAF!-methodiek.
www.grow.nl
Mijn gezin, Thea, Sandy en Jeffrey, die mijn worstelingen hebben
meegemaakt, de teleurstellingen en de overwinningen, de twijfel en
de overtuiging. Zij hebben ook een prijs betaald voor mijn succes,
doordat ik vaak aan het werk was of aan het leren en eigenlijk altijd met
zelfontplooiing van anderen en mijzelf bezig ben.
Mijn zakenpartner en co-auteur Bram Föllings met wie ik zo fijn samenwerk.
Een man waar je op kunt bouwen en met wie je kunt bouwen. Heerlijk om
samen dit boek te hebben kunnen schrijven. Het geeft energie en synergie!
Speciaal dankwoord van Bram:
Mijn Businesspartner Chris Donkers, die mij gesteund heeft in het verder
verfijnen van mijn verkoopskills. Vooral in het aanleren van het creatieve
aspect van sales is hij een zeer goede mentor geweest. Hij heeft mij laten
zien dat je met je creatieve vermogens bergen kan verzetten.
Mijn vriend, mentor en businesspartner Toni Kolenc. Toni heeft me geleerd
hoe krachtig online marketing en sales kan zijn op het gebied van
e-commerce. Dankzij hem heb ik vele inzichten en een berg nieuwe kennis
verworven die nog dagelijks wordt aangevuld.
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Mijn lieve vrouw, businesspartner, psycholoog, klankbord, steun en
toeverlaat Loes Boer! Voor alle momenten dat ik het niet meer zag zitten.
Loes steunt me door dik en dun. Mede dankzij haar staan we samen waar
we nu staan. Loes is degene geweest die mij heeft aangespoord tot actie.
Dankzij Loes heb ik altijd het gevoel dat ik mag zijn wie ik wil zijn. Ze steunt
me door dik en dun (en ik haar ook). Zelfs als ik op zakenreizen verblijf in
Azië, helpt ze me met mensgerichte adviezen.
Wij willen ons dankwoord besluiten met dank aan hen, die ons hebben
geprobeerd te ontmoedigen maar ons daardoor juist hebben uitgedaagd
het toch te doen of zelfs beter te doen. En dank aan alle lieve mensen
om ons heen, die altijd het beste met ons voor hebben gehad en ons
aangemoedigd hebben.
En jij, die dit boek heeft aangeschaft en ermee aan het werk bent gegaan.
Want wat is een auteur zonder een lezer zoals jij? Dank je wel!
Heel veel succes en plezier in de verkoop!
Arjan Koopmans & Bram Föllings
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Bijlage 1
Wat vindt de klant belangrijk bij het kopen van een product.
Mening klant:

Rangorde

Rangorde

‘Ik……

volgens jou

volgens int.
onderzoek

geloof de verkoper

………………

4

voel me op mijn gemak bij de verkoper

………………

6

dat dit product mijn winst zal verhogen

………………

9

vind de prijs redelijk

………………

7

vind de verkoper aardig

………………

1

vertrouw de verkoper

………………

5

zie de waarde van het product

………………

3

denk dat dit product mijn productiviteit

………………

8

begrijp wat ik koop

………………

2

heb de indruk dat de verkoper me

………………

10

zal verhogen

probeert te helpen
De uitslag van nr. 1 in deze tabel betekent dat jij als verkoper bepalend
bent voor de aankoop. Dat komt omdat 85% van de mensen emotioneel
dominant is (in DISC de I en de S). In het algemeen, maar zeker bij DISC
type I en S, zul je emotie in je verkoopproces moeten brengen en gaat het
vooral om de gunfactor.
15% van de mensen is rationeel en koopt daarom rationeel. Vandaar
de nummer 2 in deze tabel. De rationele DISC types D en C kopen op
argumenten en zullen de invloed van jou als verkoper minder relevant
vinden dan type I en S. Om de klant te laten begrijpen wat hij koopt, is het
van belang zowel uit te leggen wat het product/service doet, alsook wat jij
persoonlijk toevoegt aan jouw product of dienst en wat jouw filiaal/bedrijf
heeft toe te voegen. Overigens zijn alle 10 punten uit de tabel belangrijk.
Streef ernaar ze allemaal toe te passen vanuit deze algemene situatie,
toegesneden op jouw specifieke situatie.
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Bijlage 2
Inspiratiebronnen:
‘Energetics of Personality’, prof. John G. Geier & prof. Dorothy E. Downey
ISBN: 0-927634-01-5
‘Emotions of normal people’, prof. William Moulton Marston
ISBN: 978-1-4067-0116-6
‘Conditioned reflexes’, prof. Ivan Pavlov
ISBN: 978-0-4861-6121-1
‘Psychologische types’, prof. Carl Gustav Jung
ISBN: 90-5637-353-6
‘Archetypen’, prof. Carl Gustav Jung
ISBN: 978-90-5637-354-2
‘The DNA of relationships’, dr. Gary Smalley
ISBN: 978-0-8423-5530-8
‘Personality plus’, Florence Littauer
ISBN: 978-0800754457
‘How to sell anything to anybody’, Joe Girard
ISBN: 9781439136678
‘Wie ben je’, Chris Carey
ISBN: 978-90-803960-5-0
‘ABC van uw persoonlijkheid’, Persolog
(Verkrijgbaar via onze webshop)
‘Hoogvliegers’, Merrick Rosenberg & Daniel Silvert
ISBN: 978-90-470-0656-5
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‘De gebruiksaanwijzing van uw medewerker’, Hans Faas
ISBN: 978-90-5261-924-8
‘De Geest en ons temperament’, Tim Lahaye
ISBN: 90-6318-700-9
‘Het rode boekje voor verkopers’, Jeffrey Gitomer
ISBN: 978-90-430-1341-3
‘De zeven eigenschappen van effectief management’, Stephen R. Covey.
ISBN: 9789047054641
‘Ontmoet jezelf’, Huub Verlinden & Jes Jansen
ISBN: 90-801752-7-7
‘Meer verkopen meer verdienen’, Lambert Fokkema
ISBN: 90-6057-230-0
‘Hoger dan de Top’, Zig Ziglar
ISBN: 90-5513-199-7
‘Overtuigend Overtuigen’, Heinz Goldmann
ISBN: 9071475381
‘Meer dan luisteren’, Dr. Dorothea Timmers
ISBN: 90-352-2409-4
‘Gevraagd worden’, Hugo bakker
ISBN: 978-94-9144-68-1
‘Hoe pak je een oen zijn poen’, Leo Pot
ISBN: 9789077881545
‘Flow en de kunst van het zakendoen’, Jan Bommerez & Kees van Zijtveld
ISBN: 90-77341-14-5
‘Elke klant een andere aanpak’
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‘Ik begrijp waarom ik verkoop, dus ik verkoop beter’,
Prof. Willem Verbeke en Maarten Colijn.
ISBN: 978-94-6220-135-4
‘Ik netwerk, dus ik besta’, Prof. Willem Verbeke, Drs. Conny Baars,
Drs. Esther Huijsmans
ISBN: 90-14-07882-x
‘Verkopen voor Dummies’, Tom Hopkins
ISBN: 978-90-430-3147-9
‘Jouw wake-up call’, Charles Ruffolo
ISBN: 978-94-91480-133
‘Elke baas een andere aanpak’, Arjan Koopmans & Bram Föllings.
(Verkrijgbaar via onze webshop)
‘Creëer een winnend zelfvertrouwen’, Arjan Koopmans
(Verkrijgbaar via onze webshop)
‘Spreek met Impact!’, Arjan Koopmans
(Verkrijgbaar via onze webshop)
‘Hoe verkoop je jezelf’, Arjan Koopmans
(Verkrijgbaar via onze webshop)
www.wikipedia.org
www.persolog.nl
www.discfactor.nl
www.salesquest.nl
www.danijohnson.com
www.grow.nl
www.jimrohn.com
www.tomhopkins.com
www.ziglar.com
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‘Elke klant een eigen aanpak’
Ook jij kunt (méér en beter) verkopen!
Met het GAAAF! stappenplan & DISCover klantgedrag-kennis
Verkopen is een vak dat, indien je dit niet goed doet, kan leiden tot
frustratie bij zowel jouw klant als bij jezelf. En dat terwijl dit prachtige vak
evengoed kan leiden tot een enorm plezierige ervaring én tevreden
klanten die graag bij jou terugkomen en jou bovendien in hun netwerk
aanbevelen.
Dit boek helpt je daarbij via een uniek stappenplan, dat je verkoopgesprek
een logische structuur en opbouw geeft. Bovendien krijg je inzicht in het
(koop)gedrag van je klanten waardoor je beter in staat zult zijn op je
klanten aan te sluiten.
Deze informatie helpt iedere verkoper, ondernemer en ZZP’er meer omzet,
marge en werkplezier te behalen. Beide auteurs hebben zelf vele jaren
ervaring in het zelf verkopen én anderen hierin te trainen.
‘Dit boek laat je inzien hoe je

‘Arjan’s manier van werken en

succesvol en respectvol met alle

verkopen heeft me gestimuleerd en

soorten klanten kunt omgaan. Een

geholpen om in het bedrijfsleven

aanbeveling!’

succesvol te zijn.’

Aad Ouborg, CEO Ouborg group,

Johan Moens, DGA

founder Princess®, auteur

www.zuidwestlogistiek.nl

‘Wij hebben hierdoor onze conversie significant kunnen verhogen.’
Jos Verkerk, DGA www.keukenwarenhuis.nl
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