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Verkoopvaardigheden 

In dit vierde deel van het werkboek “Succesvol Verkopen” ga je aan de slag met 

verkoopvaardigheden. Ik zeg vaak: “het goede nieuws is, verkopen is een vak, en dat 

vak kun je leren”. Helaas is er ook minder goed nieuws, er is heel veel te leren. Naast 

vaardigheden zijn er nog een aantal andere belangrijke factoren die bepalend zijn 

voor het succes van een verkoper. Dat heb je kunnen lezen in deel twee van het 

werkboek. Een gestructureerde verkoopaanpak én een gezonde portie 

doorzettingsvermogen zijn onontbeerlijk. Daarnaast helpt het om veel ervaring op te 

doen, te netwerken én bewust te werken aan je gunfactor. 

Leerproces 

Op internet is er ongelooflijk veel te vinden over verkoopvaardigheden en hoe je een 

verkoopgesprek moet houden. Het is lastig om door de bomen het bos nog te zien. 

Het allerbelangrijkste wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd is dat je heel veel moet 

oefenen in de praktijk om elke dag een beetje beter te worden. Hierbij zijn training, 

coaching en feedback onontbeerlijk. Werk je alléén? Vraag dan regelmatig een klant 

om feedback of oefen met een vriend of je partner. Vraag hoe men het gesprek als 

klant heeft ervaren. Let zelf ook eens extra kritisch op hoe jijzelf verkoopgesprekken 

ervaart wanneer jij de klant bent. Wat werkt? Wanneer word je nieuwsgierig? Wanneer 

voel je een koopbehoefte opkomen? En wat werkt absoluut averechts? Pas dit ook 

toe in je eigen gesprekken. 

Zit je in een ontwikkelproces stel jezelf dan heldere doelen. Wat wil je als eerste 

verbeteren? Probeer niet alles tegelijk te doen. Vaak helpt het als je begint met een 

goede voorbereiding. Daarbij helpen we je graag met dit werkboek, onze workshops, 

verkooptrainingen en omzetcoaching. 

Wacht niet op omzetkansen, creëer ze zelf! 

 

Franck Fielemon, Omzetcoach 
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De belangrijkste vaardigheden van een verkoper 

Vraag je een willekeurig iemand om een definitie te geven van een verkoper dan hoor 

je vaak: “iemand met een vlotte babbel”. Het spreekt voor zich dat een goede 

verkoper beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden. Verbaal en non-verbaal. Storingsvrij kunnen 

communiceren.  

Echter de belangrijkste vaardigheid is luisteren! Een goede verkoper is veel minder 

aan het woord dan de klant (80/20). Luisteren alléén is overigens onvoldoende. Er 

moet sprake zijn van een actieve luisterhouding zowel face-to-face als door de 

telefoon, bevestig dus regelmatig, vat samen en vraag door als je iets niet begrijpt. 

Een ezelsbruggetje is het bekende middel LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen). 

De meest succesvolle verkopers onderscheiden zich door een groot empathisch 

vermogen. Écht in kunnen leven in de klant en zijn behoeftes nauwkeurig vaststellen. 

Vragen stellen staat met stip op plek twee als het gaat om de belangrijkste 

verkoopvaardigheden. Zeker in het begin van een verkoopgesprek is het belangrijk 

om veel open vragen te stellen zodat de klant veel informatie vrijgeeft. Open vragen 

geven dus géén mogelijkheid om met een ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden. Open vragen 

bevatten vaak een ‘w’-woord: wie, wat, waar, wanneer, waarom. Nadat je je hebt 

voorgesteld en aangegeven waarom je contact opneemt met een potentiële klant kun 

je bijvoorbeeld vragen: “Wat kunt u me vertellen over….”. Mensen vertellen graag over 

hun eigen werk of bedrijf omdat ze daar vaak trots op zijn. Uit deze introducties haal 

je vaak al veel waardevolle informatie. 

Een andere belangrijke vaardigheid die niet mag ontbreken is commercieel denken.  

Wat is jouw definitie van commercieel? 
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Commercieel denken en handelen is voor sommige ondernemers een taboe. Vaak 

hoor ik met name ZZP-ondernemers zich beklagen over al te agressieve 

verkooptechnieken en geeft men aan verkoop eigenlijk maar een vervelend 

noodzakelijk kwaad te vinden. Veel liever is men bezig met het ondernemen zelf en 

ligt de passie op een heel ander vakgebied. Feit is echter dat de meeste ondernemers 

zelf een belangrijke rol spelen in het verkoopproces en zelf grotendeels 

verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van omzet en aanwas van nieuwe klanten.  

Het is dus belangrijk om te beseffen dat commercieel denken en handelen niet 

synoniem hoeft te zijn aan een agressieve verkoopmethodiek. 

Mijn definitie van commercieel denken is: “een klantgerichte benadering waarbij er 

een lange termijn klant-leveranciersrelatie ontstaat op basis van het leveren van een 

dienst met toegevoegde waarde, waardoor een win-win situatie ontstaat”. Wanneer je 

als verkoper de behoefte van je klant goed in kaart hebt gebracht en een product of 

dienst levert dat een probleem oplost dan krijg je normaal gesproken een tevreden en 

loyale klant. 

Een succesvolle verkoper “verkoopt” meestal niet maar helpt eerder een potentiële 

klant bij het oplossen van problemen. Een goede verkoper onderscheidt zich door de 

klant bewust te laten worden van zijn problemen, de pijn inzichtelijk te maken en de 

klant zelf een oplossing voor te laten stellen. Vervolgens bepaal je of jij dit probleem 

met jouw product of dienst kunt oplossen en kom je met je waardepropositie.  

Tot slot noem ik hier een aantal andere belangrijke, vaak praktische, 

basisvaardigheden die niet mogen ontbreken; initiatiefrijk, proactief, goed kunnen 

plannen & organiseren (vastleggen, uitwerken en opvolgen van verkooptrajecten!), 

prioriteiten kunnen stellen (zie deel twee van het werkboek) en stressbestendigheid. 

Werk je in een team en neem je zelf verkopers aan dan is het uiteraard handig om te 

mensen te selecteren die goed kunnen samenwerken. In het huidige tijdperk van 

internet en social media zijn marketing skills in het verkoopvak onontbeerlijk, 

bekwaam je dus in 21e-eeuwse vaardigheden! 
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Basis van een verkoopgesprek 

Als succesvolle verkoper zul je kennis moeten hebben van de basis van een 

verkoopgesprek. Aan de hand hiervan zul je ook begrijpen waar en wanneer je je 

vaardigheden moet gaan inzetten. Het luisteren en vragen stellen concentreert zich 

doorgaans aan het begin van een verkoopproces. Naarmate het proces vordert zijn 

inlevingsvermogen, creativiteit, omgaan met bezwaren en onderhandelen 

onontbeerlijke competenties. 

Laten we even bij het begin beginnen. Elke verkooptransactie kent een start, dat 

begint doorgaans met een wens om met iemand zaken te doen. Bijvoorbeeld omdat 

je weet dat iemand een behoefte heeft aan jouw product (prospect!), of misschien 

heeft iemand zelfs al interesse getoond (een lead!). Overigens kan het ook zijn dat je 

vermoedt dat iemand behoefte zou kunnen hebben aan je dienstverlening maar je 

weet dit niet zeker dan praten we over een “suspect”. Zodra het potentieel in kaart is 

gebracht spreken we van een “prospect” of een potentiële klant. Doe je al met iemand 

zaken dan praat je over een klantrelatie en zou je bezig moeten zijn met klantloyaliteit 

en het uitbouwen van de relatie (verstevigen van de relatie, maximaliseren van de 

omzet). 

De start van het verkoopproces kenmerkt zich door de noodzaak van voorbereiding 

en de behoefte aan informatie over je suspect of prospect. “Een goede voorbereiding 

is het halve werk” luidt het gezegde, en dat gaat zeker op voor een verkoopgesprek. 

In de voorbereiding stel je je doel vast, wat wil je bereiken met het gesprek. En ga je 

aan de slag met onderzoek. Bekijk de website van de klant, onderzoek de 

contactpersoon op LinkedIn en andere digitale bronnen. Raadpleeg je eigen CRM. 

Probeer informatie te vinden die je kan helpen bij je gesprek zoals 

gemeenschappelijkheden maar ook aanknopingspunten voor een goede ijsbreker en 

aandachtstrekker. 

Onze workshop Succesvol Acquireren helpt jou om sneller en makkelijker in contact 

te komen met potentiële klanten. 

  

https://www.omzetcoach.nl/succesvolacquireren/
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IJsbreker en aandachtstrekker 

Zeker in het geval van een telefonisch verkoopgesprek of een telefoongesprek met 

als doel een afspraak te maken wil je snel de aandacht en interesse van de potentiële 

klant krijgen. 

IJsbrekers en aandachtstrekkers appelleren vaak aan het gevoel niets te willen 

missen ten opzichte van een ander (een voordeel, gunst, korting) en geven aan wat 

de potentiële voordelen voor de klant kunnen zijn om zaken met jou te doen 

(besparing van tijd, geld, energie). Een voorbeeld hiervan is aangeven dat je voor een 

concurrent/branchegenoot van je prospect een besparing hebt kunnen realiseren. 

Negen uit tien dat jouw potentiële klant nieuwgierig wordt naar je product. Als de 

prospect geïnteresseerd is begin dan met het gesprek en stel bijvoorbeeld een vraag 

waarin je wat informatie uit je onderzoek verwerkt. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe 

de missie/visie van de klant in relatie staat tot hun klanttevredenheid en hoe jouw 

dienstverlening daar een rol in kan spelen.  

Hoe zou jij een gesprek kunnen openen? 

 

Welke ijsbrekers en aandachttrekkers zou jij kunnen gebruiken? 
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Structuur van een verkoopgesprek 

 

Zoals je in de figuur hierboven kunt zien begint het gesprek met het vaststellen van je 

doel. Vanzelfsprekend evalueer je achteraf ook of je je doel hebt behaald. 

Vervolgens zie je het verloop van een verkoopgesprek in vier fases. De contactfase 

vormt het begin van het gesprek, vervolgens de informatiefase waarbij je de situatie 

bij de klant in kaart brengt en de behoefte gaat peilen. Vervolgens de bewegenfase 

waarbij het doel is je klant jouw kant op te laten bewegen en de afsluitfase waarbij je 

tot zaken wilt komen. 

Wat je in de contactfase te doen staat heb je hierboven al kunnen lezen. Belangrijk is 

dat je aan een goede introductie gaat werken. Afhankelijk van hoe warm je ingang is 

heb je verschillende introducties nodig. Is het een koud contact dan zul je 

waarschijnlijk een pitch gebruiken.  

Onze training Succesvol Verkoper In een Dag helpt jou om méér rendement uit je 

verkoopgesprekken te halen. 

  

https://www.omzetcoach.nl/succesvolverkoperineendag/
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Een goede pitch bevat de volgende elementen; 

• Wie ben 

• Wat doe je 

• Welk probleem los je op 

• Wat betekent dit voor je klant 

• Wat wil je 

Wat maakt een elevator pitch doeltreffend; 

• Helder & kort 

• Duidelijk en krachtig 

• Positief geformuleerd 

• Roept verlangen op 

Welke elevator pitch kun jij formuleren voor jouw product of dienst? 
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Tijdens de informatiefase ga je vooral veel open vragen stellen om belangrijke 

informatie te achterhalen die ja gaat gebruiken om met een waardepropositie te 

komen. Naarmate de hoeveelheid informatie toeneemt kun je ook andere 

vraagstellingstechnieken gaan gebruiken om gerichter antwoord te krijgen. 

Verschillende vormen van vragen zijn; 

• Open en gesloten 

• Suggestieve vragen (richting bepaalde gunstige antwoorden gidsen) 

• Trechterend (verduidelijken en afbakenen) 

• Alternatief (keuzemogelijkheid biedend) 

Een handige structuur om in de informatiefase te gebruiken is de OMZET methode. 

Hiermee leg je problemen bloot en onderzoek je hoe groot het gat is tussen de 

huidige situatie en de ideale situatie voor je klant 
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Omstandigheden 

Doorvragen, net zolang tot je alle informatie hebt vergaard die je nodig hebt om een 

beeld te vormen van het bedrijf, de rol van je contactpersoon en op welke manier 

jouw dienstverlening een toegevoegde waarde zou kunnen leveren. Breng ook in 

kaart of er eventueel al gebruik wordt gemaakt van een soortgelijke dienstverlening 

zoals jij die ook aanbiedt. Als je bijvoorbeeld ovens aan bakkers verkoopt dan stel je 

vragen over de bakkerij en het gebruik van ovens in het bakproces. 

Moeilijkheden 

Waar loopt jouw klant tegenaan? Welke moeilijkheden, problemen en uitdagingen zijn 

er binnen de bakkerij en specifiek met betrekking tot het gebruik van ovens? Het kan 

bijvoorbeeld zo zijn dat jouw klant aangeeft dat de huidige ovens te klein zijn en te 

veel energie gebruiken.  

Als een klant aangeeft dat alles eigenlijk gewoon goed gaat stel dan eens de vraag 

wat hij zou willen veranderen aan het bestaande proces en waarom. 

Effecten 

Welke (negatieve) effecten treden op als gevolg van het probleem of de problemen 

bij jouw klant? Vaak is dit uit te drukken in tijd, geld of energie (stress). In ons 

voorbeeld moeten er door de te kleine ovens drie bakrondes plaatsvinden in plaats 

van twee. Dit kost extra tijd en kost extra geld (salariskosten). Daarnaast is men 

relatief veel geld kwijt aan energiekosten. Hierdoor ligt de kostprijs van het brood te 

hoog, kan de bakker pas laat op de ochtend zijn winkels bevoorraden én zijn 

sommige medewerkers niet optimaal gemotiveerd vanwege de vroege start van de 

dag. 

Toekomstvisie 

Wat ziet jouw klant zelf als ideale oplossing voor zijn problemen? 
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Tijd voor je klant om te gaan bewegen! 

Als jij tijdens de informatiefase minimaal twee problemen in kaart hebt gebracht en 

hebt onderzocht hoe groot het gat is tussen de huidige en gewenste situatie is het 

tijd om tot actie over te gaan. Als jij op basis van de input van je klant besluit dat het 

haalbaar en rendabel voor jou is om een aanbod te doen dan is dit het juiste moment 

om samen te vatten en met een voorstel te komen. 

Jouw waardepropositie 

Een handig ezelsbruggetje voor je waardepropositie zijn de drie V’s van de Succesvol 

Verkopen Waardepropositie; 

• Voorstel (benoem je product of dienst de kenmerken ervan) 

• Verkoopargumentatie (wat is het voordeel voor de gemiddelde klant) 

• Voordelen voor deze klant (welke specifieke waarde voegt jouw oplossing toe 

voor deze klant) 

Tijdens deze fase kan het voorkomen dat je klant bezwaren opwerpt. Op dat moment 

grijp je (soms meerdere keren) terug op het verkoopgesprek door te herhalen wat de 

klant zelf heeft gezegd. Hij heeft een probleem, dat kost geld, tijd en energie en hij 

heeft zelf een oplossing aangedragen. Vraag om bevestiging! Manieren om met 

(echte) bezwaren om te gaan komen aan bod in onze verkooptraining “Succesvol 

Verkoper In Een Dag ( PRO)”. 

  

http://www.succesvolverkoperineendag.nl/
http://www.succesvolverkoperineendag.nl/
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Bepaal met behulp van de drie V’s een waardepropositie op basis van jouw meest 

verkochte product of dienstverlening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiten 

Je hebt nu zoveel tijd en moeite gestoken in het voeren van een gedegen 

verkoopgesprek dat het ook belangrijk is om daar rendement uit te halen. In deze 

fase ga je om een verkooptransactie vragen! Vat wederom samen, herhaal je 

propositie en vraag om de business! Dit is een directe afsluittechniek. Er zijn ook 

indirecte afsluittechnieken die komen aan bod in onze verkooptrainingen. 
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Tien tips om je telefonische verkoopgesprekken effectiever te 

maken 

Ken je dat? Je hangt de telefoon op en denkt: “dat had ik anders moeten doen’”. Hoe 

bereid je je goed voor op dat belangrijke telefonische verkoopgesprek? Tien tips 

van een telefonisch verkoopspecialist om je gesprekken effectiever te maken. 

1.  Voordat je belt overtuig je jezelf ervan dat dit telefonische gesprek succesvol 

zal verlopen 

2.  Stel jezelf een duidelijk commercieel doel, vóórdat je gaat bellen bepaal je wat 

je wilt bereiken met dit gesprek 

3.  Bereid je goed voor door informatie te achterhalen over het bedrijf en de 

contactpersonen via beschikbare bronnen zoals je CRM, internet en sociale 

media  

4.  Bel in vaste patronen tijdens effectieve bel-uren (10-12 uur en 14-16 uur) 

5.  Voor follow up gesprekken naar directeur/eigenaren bel je beter vroeg in de 

ochtend of laat in de middag 

6.  Stel je netjes voor aan het begin van het gesprek, beschrijf het doel van je 

gesprek en weet de aandacht van je klant te trekken met een korte pitch 

7.  Een goede pitch refereert aan een voordeel voor de klant, bijvoorbeeld een 

kosten- of tijdsbesparing 

8.  Luister actief, vat samen en vraag door 

9.  Leef je in in de klant, dat betekent dus oprecht geïnteresseerd zijn 

10.  Kom pas met jouw propositie nadat je begrijpt wat er bij de klant speelt en hoe 

je met je product of dienst zijn pijn kan wegnemen 
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Onze waardeproposities 

ZZP Omzetcoach 

Als ondernemer wil je je graag bezighouden met je passie binnen je eigen vakgebied. 

Acquisitie en relatiebeheer komen meestal niet op de eerste plaats. Gericht 

netwerken en het uitvoeren van een effectieve verkoopstrategie zijn echter van groot 

belang voor de continuïteit van je inkomsten. Wij maken je comfortabeler met het 

verkoopproces en helpen je de voordelen van nieuwe on- en offline 

verkooptechnieken en marketingautomatisering te begrijpen. Zo zijn we voor jou een 

sparringpartner die je met handige tips op weg kan helpen. 

Je wordt een betere verkoper waardoor je tijd overhoudt voor de dingen die je écht 

leuk vindt! Met een hogere omzet van meer klanten word je minder afhankelijk en heb 

je minder zorgen. 

 

MKB Omzetcoach 

Je bent het visitekaartje van je bedrijf maar je kunt als ondernemer niet alles zelf 

doen. Indien je een of meer verkoopmedewerkers in dienst hebt dan verwacht je daar 

het maximale rendement van. Wij kunnen je helpen je verkoopprestaties te 

optimaliseren. Door middel van een scan van je marketing- en verkoopactiviteiten 

komen we tot een krachtig en helder plan van aanpak. Desgewenst van concept tot 

uitvoering. 

Door te investeren in de professionaliteit van je medewerkers verhoog je hun 

betrokkenheid. Dit leidt tot een hogere verkoopeffectiviteit en tevredener klanten. 

Hierdoor verbeter je je marge en houd je meer geld over voor andere investeringen. 

 

Contact 

Hulp nodig bij het verbeteren van je verkoopvaardigheden? 

✓ www.succesvolverkoperineendag.nl    

✓ www.omzetcoach.nl 

✓ info@omzetcoach.nl  

✓ Plan direct een terugbelafspraak in 085 235 5000 

  

http://www.succesvolverkoperineendag.nl/
http://www.omzetcoach.nl/
mailto:info@omzetcoach.nl


 
 
 

© 2020 Omzetcoach.nl – niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van de 
uitgever worden vermenigvuldigd of gebruikt worden voor commerciële doeleinden 

15 

Omzetcoaching 

Wil jij méér rendement uit je marketing- en verkoopinspanningen? 

Kies voor premium omzetcoaching (normaal 497,- ex btw) of een van onze 

programma’s. 

Premium omzetcoaching nú SLECHTS 447,- EX BTW (MET VOUCHER) 

• Unieke en bewezen succesvolle omzetcoachingsmethodiek 

• Focus op omzetkansen en het behalen van je omzetdoelstellingen 

• maximale rendement uit je eigen marketing- en verkoopinspanningen 

 

INCLUSIEF; 

 

• Individueel gesprek 

• SMART Omzetgroeiplan met acties op omzetkansen, potentiële klanten en 

algemene acties die bijdragen aan je het behalen van je omzetdoelstelling  

• 24/7 helpdesk via mail en telefoon 

• Toegang tot alle verkoopondersteunende middelen die Omzetcoach.nl 

beschikbaar heeft 

• Korting op commerciële workshops en verkooptrainingen 

 

Ja, ik word klant en investeer in mijn eigen succes! 

 

Contact 

Hulp nodig bij het implementeren van sociaal verkopen of het bouwen van een sales 

funnel? 

✓ www.omzetcoach.nl  
✓ info@omzetcoach.nl  
✓ Plan direct een terugbelafspraak in 085 235 5000 

 

 

 

 

 

http://www.omzetcoach.nl/boeking
http://www.omzetcoach.nl/
mailto:info@omzetcoach.nl


 
 
 

© 2020 Omzetcoach.nl – niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van de 
uitgever worden vermenigvuldigd of gebruikt worden voor commerciële doeleinden 

16 

 


