
Inleiding
De verkoper is vaak een commerciële sadomasochist

De 25 geboden hieronder komen recht uit de praktijk. Het zijn stuk voor 
stuk waardevolle tips die elkaar aanvullen en bevruchten. Een aantal ervan 
worden verder in dit boek grondig uitgediept. Zie deze geboden als het 
begin van jouw salesbijbel en een inspiratie voor toekomstige verkoopcon-
tacten. 

DE 25 SALESgEBODEN 

1. Ageer in plaats van te reageren.
De verkoper vindt nog veel te vaak dat zijn contact met de (potentiële) 
klant geslaagd is, als hij al de informatie heeft kunnen geven die hij 
wilde geven en waar de gesprekspartner om vroeg. Maar dit is een ‘re-
actieve’ houding. Houd altijd voor ogen dat de (potentiële) klant zich al 
de volgende vraag stelt: ‘Waarom is het aangeraden dat ik verder sa-
menwerk of begin samen te werken met deze leverancier?  Hij krijgt 
daar ook, liefst ongevraagd, onmiddellijk een duidelijk antwoord op. 
Preventief denken en handelen maakt het eventueel repressieve den-
ken en handelen eenvoudiger. Geef spontaan ongevraagd advies via 
empathische en suggestieve communicatie. Proactief denken en han-
delen in plaats van reactief wekt ook sympathie op via empathisch en 
suggestief communiceren.

2. Verkoop geen product of dienst, wél een resultaat van behoeftebe-
vrediging en een samenwerken op lange termijn.
De verkoper gaat er nog te vaak van uit dat hij een aanbod verkoopt: een 
middel om in een of meerdere behoeften te vervullen. Wat je de (poten-
tiële) klant echter moet aanbieden, is een middel om zijn objectieven 
te helpen realiseren. Je verkoopt bijvoorbeeld geen hard- of software, 
maar een aanbod dat het objectief van jouw (potentiële) klant, zoals het 
uitbouwen van een CRM of Customer Relationschip Management, helpt 
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te realiseren, en dit met het oog op het verder uitbouwen van een sa-
menwerking op lange termijn met de klant.

3. Laat de (potentiële) klant met al zijn zintuigen ‘beleven’ wat jouw 
onderneming voor hem kan betekenen.
De verkoper veronderstelt nog te vaak dat de (potentiële) klant de in-
spanning zal leveren om op een correcte manier het ‘toekomstige re-
sultaat’ in te schatten van wat hij overweegt te kopen. Simuleer zelf 
de toekomstige werkelijkheid aan de hand van multiperceptioneel 
communiceren. Maak dat de (potentiële) klant vandaag al de realiteit 
van die toekomst beleeft. Speel daarbij in op zoveel mogelijk zintuigen: 
zien, ruiken, voelen, proeven en horen.

4. Verkopen is een werkwoord: nooit enkel woorden, maar ook daden.
De verkoper heeft de mond vol van het feit dat de (potentiële) klant zich 
voor minimum 90% laat leiden door gevoelens op het moment dat hij 
een beslissing neemt. In de praktijk worden weinig acties ondernomen 
om bij de (potentiële) klant vertrouwen te wekken en een relatie van 
waardering en respect op te bouwen, uit te bouwen en te onderhouden.

5. Vertrek per definitie nooit van een probleemsituatie.
De verkoper stelt aan de (potentiële) klant nog te vaak de vraag: ‘Wat 
is het probleem?’ Daarmee vertrek je van een negatieve situatie. Enkel 
een arts mag vertrekken van een probleemsituatie. Sales bestaat nooit 
uit alleen maar problemen oplossen. Een (potentiële) klant wil, bijvoor-
beeld, nog meer gebruiksvriendelijkheid, nog meer tijdbesparing of 
nog meer ondersteuning. Vertrek daarom per definitie van een posi-
tieve situatie. 

6. Speel ook in op de impliciete behoeften van de (potentiële) klant.
De verkoper heeft ook de mond vol van behoeften, maar denkt en han-
delt meestal vanuit expliciete behoeften, die bewust ervaren worden 
door de (potentiële) klant. Van deze concrete wensen en verlangens is 
het zintuiglijke waarnemen zeer hoog, met als logisch gevolg dat de 
(potentiële) klant een vraag communiceert naar een behoeftebevredi-
gend middel. 
Er kunnen ook impliciete of sluimerende behoeften aanwezig zijn, 
waarvan de zintuiglijke waarneming zeer laag of zelfs onbestaande is en 
waarvan de (potentiële) klant zich nooit of onvoldoende bewust is. Daar-
om stelt hij ook niet de vraag om ze te bevredigen. Een topverkoper vist 
zelf uit of er impliciete behoeften aanwezig zijn bij zijn (potentiële) klant.
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7. De (potentiële) klant kan op zoek zijn naar opbrengst, én ook naar 
besparen.
De verkoper gaat er vaak van uit dat hij de (potentiële) klant enkel een 
BTW of Betere Toegevoegde Waarde moet aanbieden. Dit zijn duidelijke 
voordelen of nuttigheden. En hij kan ook op zoek zijn naar besparen. 
Denk terug aan de 3M’en: hij wil, bijvoorbeeld, met minder kosten meer 
nettowinst maken. 

8. Stel jezelf de vraag: ‘Wie wil ik als klant?’
De verkoper vraagt zich te vaak af wie klant van hem kan worden in 
plaats van wie hij als klant wil. Theoretisch is elk individu, elke organi-
satie en elke onderneming die zijn aanbod kan aanschaffen, een pros-
pect. Om praktische en rendabele redenen is prioriteiten stellen een 
must. Of zoals Seneca het verwoordde: ‘De wind kan nooit uit de goede 
richting komen als men niet weet waar naartoe varen.’

Voorbeeld: Voor een verkoper van laptops is iedereen in principe een 
prospect. Maar hij kan er ook voor kiezen om zich in de eerste plaats op 
alle studenten van hogescholen en universiteiten te richten, en in de 
tweede plaats op ziekenhuizen. Andere doelgroepen interesseren hem 
per definitie niet.

9. Relationeel verkopen rendeert meer dan transactioneel verkopen.
De verkoper heeft meestal als hoofddoel transactie per transactie bin-
nen te halen. Maar investeren in de ‘levenscyclus’ van de (potentiële) 
klant is veel rendabeler. De ‘levenscyclus’ is het geheel van deals en 
orders in een toekomstig tijdskader. Je budgetteert de ‘Lifetime Value’ 
of waarde die een (potentiële) klant kan hebben voor je onderneming. 
Je verkoopt een samenwerking op lange termijn en investeert in een 
partnership. Het resultaat is een win-winrelatie. ROI of Return On In-
vestment wordt dus vervangen door ROC of Return On Customer, tenzij 
je belandt in een win-dwingsituatie. 

10. Klanten zijn ook de beste ambassadeurs van je onderneming én een 
bron van marktinformatie.
De beste verkopers zijn jouw enthousiaste klanten. Ze delen hun erva-
ringen en enthousiasme met anderen en brengen zo nieuwe klanten 
aan. Dat kost bovendien tijd noch geld. Denk maar aan de prospect die 
je contacteerde met de boodschap: ‘Ik contacteer u met de groeten van 
Silvie Vermeersch.’ Nir Eyal, auteur van het boek Hooked ziet het als 
volgt: ‘De basis van gewoontevorming is een routine. Wanneer klan-
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ten routine rond een aanbod gaan ontwikkelen worden ze afhankelijk 
van dat aanbod en zullen ze minder op de prijs letten. Ze kunnen zelfs 
verslaafd worden (dagelijks ge(ver)bruik). Klanten die verslaafd zijn, 
worden interessante ambassadeurs. Handelingen in een aanbod wor-
den gewoontes of zelfs routine wanneer het niet uitvoeren ervan een 
zekere vorm van pijn en/of ergernis veroorzaakt. Het aanbod ge(ver)
bruiken om deze pijn en/of ergernis weg te nemen, biedt sneller ge-
noegdoening dan de ergernis te negeren.’ Pas wel op voor negatieve 
publiciteit.
Als verkoper verzamel je voortdurend instantinformatie over de markt, 
potentiële kopers, wensen, verlangens, markttendensen, concurrentie 
enzovoort. Zonder de minste inspanning, tijd en geld beschik je zo over 
een ideale databank van marktinformatie. Doe er ook iets mee.

11. De klant is je eigenlijke werkgever.
De volgende uitspraak is uit den boze: ‘Zaken doen is plezant. Jammer 
dat je er klanten voor nodig hebt.’ Houd altijd voor ogen dat het uitein-
delijk de eindmarkt is die zorgt voor het ‘dagelijks brood’ van de verko-
per. Het is dus meer dan ‘broodnodig’ dat je zorg draagt voor de klant. 
Hij is je ‘broodheer’.

12. Werk samen met leveranciers en/of wederverkopers.
In functie van het welzijn van de uiteindelijke eindgebruiker is het al-
tijd beter om samen te werken met leveranciers. Zo kom je tot een situ-
atie waarin de som van één plus één meer is dan drie. Of denk aan de 
spreuk: ‘De kracht van een waterval verkrijgt men dankzij het samen-
werken van heel veel individuele druppels water’.

13. Assisteer de wederverkoper in zijn salesinspanningen.
De (potentiële) klanten van jouw klanten zijn ook jouw (potentiële) 
klanten. De wederverkoper is een doorgeefluik en zijn (potentiële) 
klant is de eindgebruiker van het aanbod. Ondersteun daarom je we-
derverkoper in hoe hij op de meest rendabele manier het aanbod kan 
doorverkopen.

14. Durf neen zeggen tegen de (potentiële) klant.
Wanneer je uit vrees voor het mislopen van een deal over je eigen gren-
zen gaat, beschadig je jezelf. Dit is commerciële prostitutie. De (poten-
tiële) klant is nooit de enige koning. Zorg er altijd voor dat één plus één 
ten minste 3 is of meer.
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15. Geef je commerciële inspanningen voldoende tijd.
De verkoper verwacht vaak te snel concreet resultaat. Geduld, wils-
kracht en doorzettingsvermogen zijn fundamentele competenties van 
een excellente verkoper. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Geef de 
tijd de tijd.

16. Personaliseer zoveel mogelijk je contacten met de (potentiële) klant.
Doe aan gepersonaliseerd argumenteren en demonstreren in plaats 
van, bijvoorbeeld, een standaardargumentatie die je vindt in brochu-
res, op websites, in catalogi etc. Geef de (potentiële) klant het gevoel dat 
wat je communiceert speciaal voor hem is gecreëerd. 

17. Geef de (potentiële) klant de keuze tussen minimaal twee voorstel-
len, waarvan je er één accentueert.
De verkoper assisteert de (potentiële) klant in het nemen van een be-
slissing. De (potentiële) klant moet hierbij zijn vrijheidsgevoel behou-
den en voor 100% het gevoel hebben dat hij diegene is die de uiteinde-
lijke beslissing neemt. Toch maakt de grote meerderheid van verkopers 
slechts één voorstel voor de (potentiële) klant. Die krijgt dan enkel 
de keuze tussen wel of niet samenwerken met jou en jouw organisa-
tie. Wanneer je, bijvoorbeeld, twee voorstellen doet, nodig je jouw ge-
sprekspartner uit om het ene voorstel te verkiezen boven het andere. 
De (potentiële) klant denkt niet aan het antwoord ‘neen’, wel aan de 
antwoorden ‘voorstel 1’ of ‘voorstel 2’. Laat (potentiële) klanten nooit 
meer kiezen tussen iets en niets, want je start met niets (een neen).

18. Non-verbaal communiceren vertegenwoordigt 93% van het totale 
communiceren.
De verkoper onderschat de kracht van non-verbaal communiceren en 
interpreteert daardoor heel wat boodschappen verkeerd of onvolledig. 
Non-verbaal communiceren is 100% eerlijk en speelt in op de gevoelens 
van mensen. Het is bovendien een gegeven dat (potentiële) klanten zich 
voor minimum 90% laten leiden door gevoelens wanneer ze een beslis-
sing nemen. Het is dus essentieel dat je je non-verbale communiceren 
heel goed verzorgt.

19. Parafraseer telkens opnieuw de kernboodschap van de (potentiële) 
klant.
Ga er nooit van uit dat je de (potentiële) klant sowieso juist begrijpt. Niet 
wat iemand zegt of communiceert is belangrijk, wel wat hij wil zeggen 
of communiceren: de betekenis van zijn boodschappen. Herhaal daar-

Book-verkopen is meer dan een werkwoord.indb   17 18/09/17   12:44



	 18	 Inleiding

om door het contact heen, in jouw eigen woorden, hoe je de boodschap 
van de (potentiële) klant interpreteert, en vraag ook om in te stemmen. 

Voorbeeld: De (potentiële) klant doet de uitspraak: ‘Het aanbod is te 
duur.’ Dit kan concreet verschillende zaken betekenen: Ik wil wel 
ingaan op uw voorstel, maar ik kan niet; Ik wil wel ingaan op uw voor-
stel, maar ik kan nu niet; Ik kan wel ingaan op uw voorstel, maar ik wil 
niet; Ik kan en wil wel ingaan op uw voorstel, maar ik mag niet enzo-
voort.
De verkoper kan de uitspraak als volgt parafraseren: ‘Als ik het goed 
begrijp, meneer Deseyne, bent u wel voor mijn voorstel te vinden, wel 
hebt u momenteel onvoldoende budget om het te financieren. Is het 
dat wat u bedoelt?’

20. Ban de voorwaardelijke wijs en woorden of uitdrukkingen die twij-
fel zaaien uit uw woordenboek.
Je kunt de (potentiële) klant onmogelijk overhalen en een zekerheids-
gevoel geven als je tijdens jouw communiceren woorden gebruikt als 
‘denken’, ‘misschien’ en ‘zou’. 

Voorbeeld: ‘Ik denk dat dit een goede oplossing zou kunnen zijn voor 
uw onderneming. Vindt u ook niet?’ 
Beter is: ‘Ik vind dat een goede oplossing. Ik veronderstel dat u dat ook 
vindt?’

21. Laat zowel je verbale als je lichaamstaal overeenstemmen met die 
van je gesprekspartner.
De verkoper ‘matcht’ zijn gesprekspartner nog veel te weinig, terwijl de 
mens per definitie het liefst te maken heeft met wie op hem lijkt. ‘Soort 
zoekt soort’, zoals het spreekwoord zegt. Speel hier handig op in door op 
dezelfde manier te spreken als je gesprekspartner. Pas je taalgebruik, 
volume, intonatie en snelheid aan. Stuur daarna je verbaal en non- 
verbaal communiceren in de richting die je als verkoper beoogt.

22. Het correct inschatten van een gegeven verplicht ook om alles in 
een tijdskader te plaatsen.
De verkoper houdt meestal enkel rekening met de specifieke situatie 
waarin hij zich bevindt. 

Voorbeeld: ‘De prijs van deze computer is 1.200 euro.’ 
Efficiënter is: ‘De prijs van deze computer is 1.200 euro. Aangezien u 
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van plan bent om deze computer ongeveer drie jaar te gebruiken, be-
tekent dit voor u, meneer Vandamme, een investering van slechts 400 
euro per jaar voor een efficiëntere besteding van uw beschikbare tijd.’

23. Maak duidelijke afspraken omwille van een optimale opvolging en 
planning.
Afspraken worden vaak te vaag ingevuld, waardoor ze vatbaar zijn voor 
verschillende interpretaties, met miscommunicatie als direct risico. 
Goede afspraken beantwoorden aan het QQCPQ-principe: Qui? Quoi? 
Comment? Pour Quand au plus tard? Wie doet wat, hoe en tegen ten 
laatste wanneer?

Voorbeeld: ‘Ik zend u die documentatie zo snel mogelijk op.’
Efficiënter is: ‘Ik zend u per post de folder over aanbod X. U ontvangt 
die ten laatste eind deze week.’

24. Registreer enkel salesdata die praktisch bruikbaar zijn.
Salesmedewerkers besteden uren per week aan het opstellen van aller-
hande rapporten en fiches. De gegevens die geregistreerd worden, zijn 
vaak weinig concreet en daarom te weinig geschikt om actiepunten uit 
te distilleren. Registreren omdat het moet, heeft geen zin.

25. Beschouw jouw (potentiële) klant nooit enkel als CONsumer, maak 
van hem een PROsumer! 
Betrek jouw (potentiële) klant actief, ook in het produceren van zijn 
aanbod en verkoopprijs. Hij is nooit meer enkel afnemer, koper en ge-
bruiker/verbruiker van een aanbod dat te nemen of te laten is. Hij is 
zo veel en zo vroeg mogelijk partner bij het tot stand komen van zijn 
aanbod en tegenprestatie (prijs) die hij in ruil geeft.

Het Ikea-effect: Hoe meer betrokken een (potentiële) klant wordt 
bij zijn aankoopproces (jouw verkoopproces), hoe meer hij mag ‘co-
creëren’, hoe hoger hij het eindresultaat zal waarderen! Zoals je trotser 
bent op een kleerkast die je helemaal eigenhandig in elkaar hebt 
geknutseld.
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