Opdrachtgever gezocht

Kaartjes / tips

De basis van opdrachtgevers vinden
Koopsignalen – ogen en oren openhouden tijdens
je werk. Kun je nog iemand helpen?
Netwerken – de basis van nieuwe opdrachten
Veel werk komt voort uit vervolgopdrachten. Hoe
vergroot je de kans daarop…
Het koopgesprek. Als je een klant met een
concrete vraag hebt, is het tijd voor een goed
gesprek…
De offertefase en omgaan met prijsdruk…
Gereedschapskist van communicatie. Je
belangrijkste tools bij opdrachten vinden

De basis van …

Overzicht van acties die je kunt nemen
Trechteren - als je structureel opdrachten wilt verwerven,
is een overzicht van kansen en acties essentieel. Hier een
aantal tips daarbij.
Logische niveaus van verandering - over wie je bent, wat
je denkt, wat je kunt en wat je doet...

Wat is je rol? Ben je uitvoerder, expert of partner van je
klant?

Ogen en oren open…
Koopsignalen - Om klanten te kunnen helpen, moet je de
onuitgesproken vraag wel herkennen. En er vervolgens op
reageren.
Luciferverhaal - Je kunt natuurlijk ook anderen vertellen
wat koopsignalen of problemen zijn die jij graag oplost...
Anderen verkopen - Een klant heeft vaak vertrouwen in
jou, en wil met jou in zee. Maar wat als jij geen tijd of zin
hebt?

Netwerken - de basis van…

Netwerken – wat is het niet
Zevenstaptstrap van netwerken - van leren kennen naar
zaken doen
Een netwerkafspraak maken met iemand die je (te) lang
niet hebt gesproken
Hoe kom je van koffiepraat naar zaken en andere tips bij
het voeren van netwerkgesprekken
luciferverhaal: help mensen in je netwerk om met je mee
te kijken naar een mooie opdracht...

Vervolgopdrachten
Een checklist om projecten zo af te ronden, dat de kans op
vervolgwerk groot is.
Aanbevelingen vragen. Wat mooi als jouw klanten zo blij
zijn, dat ze anderen op jouw pad brengen. Dat kun je aan
het toeval overlaten, maar je kunt ook vriendelijk
vragen...

Het koopgesprek
Overzicht U-model - een checklist van onderwerpen om te
behandelen in een koopgesprek
De brug van oplossing naar probleem. Wat is de vraag
achter de vraag? Wat is het probleem achter de oplossing?
En hoe zorg je dat je daarover in gesprek wil?
Benoemen Wat Is - Beren op de weg. Wat doe je met dat
ongemakkelijke gevoel dat je krijgt als je in het gesprek
denkt dat er beren op de weg zijn?
Check het budget - voordat je een offerte gaat maken wil
je graag checken of er voldoende budget is...
Check de besluitvorming -voordat je een offerte gaat
maken, wil je graag weten wie de beslissing neemt...

De offerte fase en prijs
Offerte schrijven met minder moeite. - Een goede offerte
is een gespreksverslag. Zo breng je structuur.
Als de klant wil onderhandelen - Een aanpak om met
prijsdruk om te gaan.

De gereedschapskist
Communicatievaardigheden. - Luisteren, Duwen of
trekken, KOE, voorkomen van prikkeldraadtaal: ja-maar
en komma-sukkel
Hoe overtuig je klanten op een vriendelijke manier? Een
handige structuur is IMI: Introduceer - Motiveer Instrueer. Vergroot de kans dat klanten je ideeën
opvolgen.
Benoemen Wat Is - De basis van commercie voor
professionals: oprecht zijn in het werken met je klant...
Chunken: Met doorvragen stuur het gesprek. Ga je
omhoog naar de reden, omlaag naar het detail, of opzij
voor het overzicht?
Hoe je iets zegt is van belang. Hier een aantal woorden
die werken en handige voorbeeldzinnen. Misschien
kunnen deze voorbeelden je op een idee brengen...

Logische Niveaus

Doe je wat je bent, of ben je wat je doet?

Verandering op één niveau vraagt om verandering
op een ander niveau…

Kern

Ik ben…
Ik wil / vind belangrijk…
Ik weet zeker dat…
Ik kan…
Ik doe…

Logische niveaus - toelichting
Verandering op meer niveaus
• Het model van de Logische Niveaus (Bateson e.a.)
geeft inzicht bij verandering van mens en
organisaties.
• Waarden en overtuigingen sturen het gedrag. Maar
ze zijn vaak niet zichtbaar voor anderen (of jezelf).
• Gedrag leren dat niet past bij “de binnenkant”,
voelt incongruent. Je voelt dat iets niet klopt.
• “Onlogisch gedrag” van anderen wordt vaak een
stuk logischer als je de waarden en overtuigingen
van die persoon leert kennen.
Kies het juiste niveau
• Spreek je iemand aan op wat hij doet of op wat hij
is? Als je iemand aanspreekt op concreet gedrag,
kan die persoon kiezen er iets aan te veranderen.
Negatieve feedback op identiteit levert zelden de
gewenste gedragverandering, en wel frustratie.
Beter niet
Liever wel
Jij bent lui (identiteit) Wil je op tijd komen? (gedrag)
Je bent zo reactief
Wil je de telefoon van je
collega opnemen?
www.dreamfactory.nl
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Structuur in het gesprek
Je brengt structuur in het gesprek met LSD:
Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
Met Doorvragen stuur je het gesprek in de richting die
je wilt. Je kunt doorvragen naar:
• een hoger abstractieniveau
• een ander onderwerp op hetzelfde niveau
• een lager abstractieniveau
Upchunken - Als je naar het hogere doel wilt
- Waartoe?
- Met welk doel?
- Waar leidt dat toe?
- Wat levert dat op?
- Waarom?
Lateraal chunken - Voor overzicht / structuur
- En wat nog meer?
Downchunken - Voor meer concrete details
- Wie…, wanneer… , waar… , welke… ,hoe… ,
hoeveel… (precies)?
- Geef eens een voorbeeld…

Chunken - overzicht

Doel
up

Overzicht
lateraal

Detail
down

Voordeel

Je bouwt de Geeft overzicht Gaat over je
business case en scope
eigen
expertise

Pas op!

Je komt op
terrein klant.
Enige tact
geboden.

“We
moeten
snel
starten.”

“Voor mijn
“Wat is er nog “Hoe snel
begrip: wat is meer van belang precies?”
er belangrijk bij dit project?”
aan snel
starten?”

Je komt niet
direct ter zake.
benoem wat je
doet.

Kans op
oplossen
verkeerde
probleem.

Structuur van het intakegesprek:
• Eerst contact maken met je klant
• Dan naar de vraag achter de vraag (up)
• Alle business issues / koopargumenten verzamelen
(lateraal) en prioriteren
• Daarna pas details bespreken (down)
www.dreamfactory.nl
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Benoemen Wat Is
Soms loopt het niet lekker in een gesprek of een
relatie. Of is er een Beer op de weg. Dan is het tijd voor
Benoemen Wat Is. Niet voorzichtig, wel zorgvuldig.
Onze aanpak kent vijf stappen:
Stap 1: Voelen - wat is er aan de hand?
Neem de tijd om te voelen waar je mee zit. Je lijf
geeft vaak al aan dat er iets mis is. Waarover voel je
je precies ongemakkelijk?
Stap 2: Zeggen - wat er aan de hand is
Vertel dat je ergens mee zit, en benoem waar je mee
zit. Houd je bij de feiten. En je eigen gevoel is ook
een feit. De kunst hier is om het kort te houden.
Stap 3: K.O.E. - stilte: Kaken Op Elkaar
Nu is het aan de ander. Die heeft tijd nodig om je
boodschap te verwerken en om te reageren, dus houd
je mond. Tenminste vier seconden.
Stap 4: Check of het kwartje is gevallen
Meestal merk je dat wel en hoef je het niet te vragen.
 Bij Nee, terug naar twee.
 Bij Ja, door naar stap vijf.
Stap 5: Samen verder
Dan kun je samen een oplossing of tips bedenken.

Benoemen Wat Is - Tips
Tips bij Voelen
• Vaak voel je al dát er iets mis is, zonder dat je
precies weet wát het is. Gun jezelf tijd om erachter
te komen.
• Check op welke laag het speelt: proces, inhoud of
relatie/emotie. Wat is de kern van je probleem?
• Even fysiek bewegen helpt vaak ook.
Tips bij Zeggen
• Kondig aan dat je iets wezenlijks gaat bespreken.
Bijvoorbeeld: “Ik zit ergens mee…” (+ stilte)
• Benoem liefst feiten waarover geen discussie
mogelijk is (zoals jouw gevoel).
• Houd het vooral bij je zelf: gebruik “ik”.
• Je hoeft de mogelijke oplossing nog niet te weten
om iets te bespreken.
• Houd het kort. Van toelichten wordt het niet beter.
Tips bij K.O.E.
• Tel in stilte, 21, 22, 23, 24...
• Ga wat naar achteren zitten. Dat kan helpen
voorkomen dat je doorpraat.
• Het hoort ongemakkelijk te voelen. Oefenen helpt.
www.dreamfactory.nl
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Wat is je (advies)rol?
Peter Block maakt onderscheid in:
• Uitvoerder
Je levert hier vooral “de handjes”. De
opdrachtgever bedenkt wat je moet doen, en soms
ook hoe.
• Expert
Jij hebt expertise die de opdrachtgever niet heeft,
en daarom schakelt hij je in. Je hebt relatief veel
vrijheid in hoe je je werk doet.
• Partner
Jouw specialisme voeg je samen met de kennis van
de opdrachtgever over zijn “business”. Je zet je
opdrachtgever aan het denken en stuurt hem in
zijn denkproces.
Over de drie rollen
• In praktijk zul je nooit 100% in één rol zitten.
• In elke opdracht kan de rolverdeling anders zijn.
• Het is bij (nieuwe) samenwerking zinvol om de
gevraagde rol aan de orde te stellen.
• Welke rol verwacht de opdrachtgever van je?
• En wat is jouw voorkeursrol?

Valkuil

Expert

Groot vertrouwen in
diagnose van
expert. Er is
denkkracht nodig,
de expert mag het
zeggen.

Inhoudelijk
initiatief is
expliciet
gewenst

Organisatie-problemen
zijn zelden geïsoleerd
op te lossen. Menselijke
aspecten krijgen
wellicht te weinig
aandacht.

Beide partijen
werken samen aan
het probleem en
delen hun kennis.

Initiatief is
de basis
van de
samenwerking

Te weinig lef en/of te
weinig tact. Je moet de
opdrachtgever aan het
denken zetten en
luisteren voordat je aan
het werk gaat. Dat
vraagt dat je met
zachte hand je
opdrachtgever stuurt.

Uitvoerder

Wie voert de
Initiatief
diagnose uit?
Groot vertrouwen in Niet zo
diagnose van
gewenst
opdrachtgever. Er is
menskracht nodig
en die lever je.

Partner

3 adviesrollen

Diagnose van de
opdrachtgever is niet
altijd juist. Het gevaar
is dat je er desondanks
op wordt afgerekend.

www.dreamfactory.nl
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Communiceer
met vertrouwen
Luister met aandacht
• Gebruik KOE: Kaken Op Elkaar
• Stel één vraag tegelijk
• Gebruik LSD: Luisteren,
Samenvatten, Doorvragen
Kies bewust welke kant je het
gesprek op stuurt met je vraag:
- Upchunk – naar het hogere doel.
- Downchunk – naar het detail.
- Lateraal – het lijstje /overzicht van redenen
Maak het gesprek veilig
• Voorkom prikkeldraadtaal
- Denk om de Komma-Sukkel vraag.
Je kent het rapport zeker niet (... , sukkel)
- Ja maar... betekent meestal Nee want ...
• Voorzichtig met ego: vragen kun je indirect stellen.
- Niet: Lopen jullie erg achter met onderhoud?
- Beter: Bij andere organisaties zien we vaak achterstand in onderhoud. In hoeverre speelt dat hier?
• Bij precaire onderwerpen
- Motiveer waarom je vraagt.
- Vraag of je hierover mag vragen.

Communiceer
duwen of trekken?

Kies bewust tussen duw- en trekstijl
• Duwen: jouw voorstel doen.
Zullen we maandag afspreken?
Trekken: de ander een beslissing laten nemen.
Wanneer zullen we afspreken?
• Zet de ander aan het werk met vragen als:
- Hoe zullen we dat aanpakken?
- Wat zullen we doen?
- Wat heeft je voorkeur?
- Hoe zullen we verder gaan?
- Wat stel je voor?
- Wat is een goede volgende stap?

Kies bewust tussen open en gesloten vragen
• Open: onderzoek wat de ander denkt
• Gesloten: check of we elkaar begrijpen
Klopt het dat we hebben afgesproken…
Pas op voor gedachtenlezen / raadspelletjes /
kruisverhoor door te veel gesloten vragen.
Je kunt van gesloten naar open met in hoeverre.
Voldoet het …?  In hoeverre voldoet het …?
www.dreamfactory.nl

df kaartje 6

Introduceer + Motiveer
+ Instrueer
Als je iemand in beweging wilt krijgen, is de manier
waarop je het zegt van belang. Of je nu reageert op
een koopsignaal, een netwerk afspraak wilt maken of
een nieuw agendapunt gaat bespreken.
Een handige basisstructuur is:
1) Introduceer
Kondig aan dat je het onderwerp wilt bespreken.
Dit kan kort.
2) Motiveer
Vertel waarom het voor de klant een goed idee is.
De valkuil hier is, dat je de motivatie vanuit je zelf
vertelt. Niet: ik heb meer informatie nodig; wel: om
je zo goed mogelijk te kunnen helpen
3) Instrueer
Vertellen wat je wilt, op een manier die de klant
laten denken/beslissen.
• Een eenvoudige (open) vraag stellen is genoeg.
• Liever trekken dan duwen.
- Niet: is volgende week maandag goed?
- Wel: wanneer is een geschikt moment?

Hoe zeg je dat?- voorbeelden
In het koopgesprek op een vraag van de klant:
Intro
Daar heb ik veel ervaring mee
Motiveer Om jou goed te helpen…
Instrueer Wil ik je graag een paar vragen stellen,
mag dat? [+ K.O.E]
Bij een netwerkafspraak maken:
I Ik vind het leuk om te weten hoe het met je gaat…
M Het lijkt mij leuk om een afspraak te maken
I Hoe zullen we dat doen?
Bij een koopsignaal:
I Ik hoorde je net vertellen over …
M Dat vind ik een mooi onderwerp
I In hoeverre wil je daar hulp bij?
Bij inbrengen van een vergaderpunt
I Nu agendapunt x over…
M Het moet morgen afzijn voor de klant…
I Daarom wil ik vragen dat we een beslissing nemen
www.dreamfactory.nl
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Opdrachtgever gezocht
Wat kan ik doen?
Acties die de kans op mooie opdrachten vergroten:

Aan tafel komen

Omgaan met schroom
De kracht van (zelf)vertrouwen:
Benoemen Wat Is

De kans vergroten dat
je mensen ontmoet
met interesse in
jouw dienst

Koopgesprek
(intake)
Uitzoeken of je
klant en jij beter
worden van jouw
dienst

Offerte
fase
Vastleggen
van
afspraken

Netwerk contact
onderhouden
Koopsignalen
Aanbevelingen
Wanneer moet je mij
bellen? (luciferverhaal)
Projectevaluatie
Social media
Publiceren
Vraag achter Niet direct de
inhoud in
de vraag
Juiste showroom?
De beslisser achter
de schermen vinden
Zevenstapstrap (know like trust)
(niet) onderhandelen
Omgaan met
besluiteloze klanten

Tips bij Opdrachtgever Gezocht
Wat kan ik doen?

Aan tafel komen - De drie makkelijkste manieren:
• Koopsignalen horen en er op reageren
• Contact onderhouden met leuke en interessante
mensen, zoals oud opdrachtgevers
• Opdrachten goed afronden. Door een afspraak te
maken voor een aantal maanden later, een
projectevaluatie te houden en je opdrachtgever te
vragen wie wellicht in zijn netwerk ook interesse
heeft in jouw kennis.
Aan tafel komen is zaaien. Oogsten komt (eventueel)
pas later. Deze fase vraagt voortdurend aandacht en
een beetje tijd, ook als je druk bent. Plannen en kiezen
helpt. En de basis blijft natuurlijk: goed werk leveren.
Koopgesprek
• Zet je expertise niet te snel in.
• Help klanten te kopen. Als we de klant niet helpen
met onze oplossing, dan zeggen we dat. Nee is ok.
Offerte
• Een offerte is een gespreksverslag. Ga niet raden
achter je bureau wat de klant zou willen. Liever
nog een gesprek voeren voor het beste resultaat.
www.dreamfactory.nl
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Koopsignalen
Een koopsignaal is een teken dat iemand wellicht
geïnteresseerd is in jouw diensten.
1 - Horen
Koopsignalen zijn de dobber. Je hoort een
koopsignaal, aha je hebt beet. Als je oefent,
herken je ze steeds beter.
2 - Reageren
Nu voorzichtig ophalen, maar niet té voorzichtig.
• Introduceer door iets te zeggen als:
- dat vind ik een interessant onderwerp…
• Motiveer
- en daar heb ik ervaring mee…
• Vraag of je van dienst kunt zijn
- kan ik je er misschien mee helpen?
3 - Actie
En nu de vis binnenhalen: maak een concrete
afspraak of ga direct het gesprek aan.

Koopsignalen - Tips
Tips bij Horen
• Een positieve instelling helpt; een klacht is vaak
ook een koopsignaal.
• Door doorvragen op een koopsignaal, krijg je meer
informatie.
- Klant: We krijgen klachten van burgers
- Professional: Klachten?
- Klant: ja, want…
• En pas ook op voor een kruisverhoor, ga op tijd
naar de volgende stap.
Tips bij het Reageren
• Vraag expliciet of je de ander kunt helpen . “In
hoeverre wil je hier hulp bij?” Vindt de ander het
een goed idee om hierop in te gaan? In wezen
spreek je af om een koopgesprek te voeren.
Tip bij het nemen van Actie
• Laat de klant beslissen hoe we verder gaan. Liever
niet duwen ”Zal ik maandag bellen?”. Beter is
trekken “Wat zullen we afspreken?” .
• Uiteraard kun je anderen betrekken. Bijvoorbeeld
een collega die veel over dit onderwerp weet.
www.dreamfactory.nl
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Aanbevelingen vragen
Fase 0 – Aankondiging (optioneel)
Kondig aan dat je een aanbeveling gaat vragen.
Fase 1 – Stel je vraag
• Introduceer - bijvoorbeeld: Ik heb nog een vraag.
• Motiveer: Wij krijgen nieuwe klanten vooral via
bestaande tevreden opdrachtgevers.
• Vraag: Zou je een paar minuten met mij na willen
denken over wie er wellicht nog meer plezier van
onze diensten kan hebben?
• Maak een lijstje met namen. En wie nog meer?
Gebruik stilte.
• Prioriteer het lijstje
Fase 2 - Leg contact
• Vraag je klant hoe je deze stap het beste aan kunt
pakken. Bij voorkeur koppelt je huidige klant jullie
per mail of telefoon. Liefst met de reden waarom hij
denkt dat nadere kennismaking zinvol is.
• Spreek met je klant af wanneer je met hem
terugkoppelt. Zorg voor een concrete actie voor
jezelf
Fase 3: Bedank de contactlegger
Wat er ook uit komt: koppel terug en bedank.

Tips bij aanbeveling vragen
Een snelle weg naar een nieuwe opdracht is via een
persoonlijke aanbeveling van een tevreden klant. Dat
is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een algemene
aanbeveling op linkedin.
• Aanbevelingen vragen is soms spannend. Wat
daarbij helpt:
- Alleen doen als je klant echt tevreden is.
- Bedenk: Je wilt relaties van jouw klant helpen
(niet lastig vallen) met jouw expertise.
• Help je klant zonodig met het opstellen van een
aanbevelingmail.
• Maak er een gewoonte van om aanbevelingen te
vragen bij elke opdracht.
• Je kunt ook in een heel vroeg stadium vertellen dat
je met aanbevelingen werkt, bijvoorbeeld:
Wij krijgen veel opdrachten via oud opdrachtgevers
die tevreden over ons zijn. Ik hoop uiteraard dat jij
ook heel tevreden over dit project wordt. En dan
waardeer ik het als jij ons ook wilt aanbevelen.

www.dreamfactory.nl
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Netwerken
Netwerken is:
• Structureel contact maken en onderhouden met
mensen die je aardig en interessant vindt
• Elkaar helpen
• Iets wat elk mens (meer of minder bewust) doet
De gouden driehoek van netwerken (Jan Vermeiren)
Geven
Netwerken begint met geven. Hoe kan jij de ander
helpen? Bijvoorbeeld:
• Koppelen met iemand uit jouw netwerk waar de
ander mee geholpen is
• Een interessant idee, artikel, verhaal, model, etc…
• Jouw kennis en ervaringen (een uurtje gratis
consultancy of nazorg)
• Oprechte aandacht en belangstelling
Vragen
Elkaar helpen betekent ook dat jij vraagt of de ander
jou wil helpen. Zie het rijtje hierboven.
Bedanken
Als je in een netwerkgesprek een aanbeveling gehad
hebt voor bijvoorbeeld een goede schilder: bedank
direct en laat t.z.t. weten wat er uit het contact komt.

Netwerktips
Bij sommige mensen is de kans groot dat ze je
(indirect) helpen bij het vinden van opdrachten. Ga
bewust met deze contacten om.
• Netwerk alleen met mensen die je ook echt aardig
vindt en waardeert. Hou elkaar niet voor de gek.
• Netwerken is tweerichtingsverkeer. Het moet
voor de ander ook een interessant gesprek zijn.
• Oud-opdrachtgevers kennen en vertrouwen je. Als
het klikt, spreek dan af om contact te houden.
• Zorg voor tenminste 2x per jaar contact.
• Het is normaal dat je het spannend vindt.
• Spreek na een gesprek af wanneer je weer contact
zult hebben, en hou je daaraan.
Netwerken is het toeval een handje helpen.
Niks meer en niks minder (Rob van Eeden)

Top 5 fouten bij netwerken
• Alleen netwerken om te verkopen
• Praten in plaats van luisteren
• Onoprecht zijn
• Willen oogsten zonder te zaaien
• Geen contact onderhouden
www.dreamfactory.nl
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Netwerkafspraak maken
Hoe maak je een netwerkafspraak met een oud
opdrachtgever die je lang niet gesproken hebt?
1. Begroeting
Zeg je naam + K.O.E. (Kaken Op Elkaar)
Geef de ander even tijd om je te herinneren.
2. Introduceer
Vertel de aanleiding om te bellen.
Hou het eenvoudig, b.v. Ik moest aan je denken
toen ik van de week langs jullie pand reed of
Ik was al een tijdje van plan je te bellen, maar
het kwam er steeds niet van, en vandaag dacht
ik: nu bel ik.
3. Motiveer
Vertel dat je het leuk vindt om contact te
hebben. Laat passie/enthousiasme blijken.
Ik vond het een mooi project.
4. Instrueer
Stel voor een afspraak te maken.
En ik ben benieuwd hoe het met je gaat, zullen
we een afspraak maken?

Tips bij netwerkafspraak maken
• Het is normaal dat je het maken van een afspraak
spannend vindt. Oefenen helpt.
• Vraag niet “hoe is het”, want als je dat uitgebreid
bespreekt, is er minder reden voor een afspraak.
Beter is iets als “Ik ben benieuwd hoe het met je
gaat, zullen we ….”
• Bereid je voor op de voicemail. Als je die krijgt
blijft de opbouw (z.o.z.) dezelfde:
1. Dag Piet, je spreekt met Coos Consultant
2. Ik las gisteren een artikel over abc en toen
moest ik aan je denken
3. Het lijkt me leuk om weer eens bij te praten, ik
ben benieuwd hoe het met jou gaat en hoe het
met het project is dat ik bij je heb gedaan
4. Als jij dat ook leuk vindt spreek ik graag een keer
met je af om een kop koffie te drinken.
Je kunt me uiteraard terugbellen en ik zal het
ook later nog eens proberen
• Bij twijfel vraag je de ander of hij een afspraak ook
een zinvolle tijdsbesteding vindt. Nee is ok.
• Een netwerkafspraak hoeft niet op korte termijn.
www.dreamfactory.nl
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Van koffie naar zaken
Hoe maak je de stap “koffie en koetjes en kalfjes” naar
zaken zonder pusherig gevoel? Drie manieren:
Agenda
Maak aan het begin van het gesprek een agenda, zodat
het onderwerp niet uit de lucht komt vallen
Ik wil graag horen hoe het met je gaat, en vertellen waar
ik mee bezig ben. En uiteraard vind ik het ook leuk om te
kijken waar we eventueel zaken kunnen doen.
Begin met geven
Vraag de ander expliciet hoe je hem zakelijk kunt
helpen. De kans is groot dat de ander hetzelfde doet.
Met wat voor soort mensen wil jij graag in contact
komen. Als ik die in mijn netwerk ken, breng ik jullie
graag met elkaar in contact.
Vragen
Vertel eenvoudigweg dat je graag wilt praten over
samen zaken doen. Het helpt daarbij als:
• Je emotie laat merken (alleen oprecht!) Ik vind dit
een mooi bedrijf / project / onderwerp; ik zou het leuk
vinden om daar aan mee te werken.
• Het belang van de ander boven jouw omzet gaat.
Liever niet: Heb je nog werk voor me?
Beter: Hoe zou ik je zakelijk kunnen helpen?

Tips bij netwerkgesprekken
• Vraag liever niet “heb jij wellicht nog een opdracht
voor me?”. Beter is “ken jij wellicht iemand die
gebaat zou zijn met onze diensten?” Daarmee ga je
netwerken in de tweede graad. En als hij toevallig
zelf nog een klus heeft, vertelt hij die ook.
• Handige zinnen (uiteraard in je eigen woorden):
- Natuurlijk zou ik het leuk vinden als er uit dit
gesprek een opdracht voortvloeit, en wat mij
betreft is het eerste doel dat we een leuk gesprek
hebben.
- Ik heb met veel plezier in het verleden met je
samengewerkt, en het lijkt me leuk om weer eens
samen te werken.
• En als het een leuk en/of vruchtbaar gesprek was,
bespreek dan aan het eind wanneer en hoe jullie
weer contact zullen hebben, bijvoorbeeld
- Zal ik de secretaresse vragen over een half jaar
weer een afspraak te plannen?
- Wanneer is een goed moment
om elkaar weer te bellen?

www.dreamfactory.nl
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Luciferverhaal
Hoe help je jouw contacten om opdrachten voor jou te
signaleren in hun eigen netwerk?
Daarvoor dient het luciferverhaal: vertel met passie
binnen de brandtijd van een lucifer over je vak.
Eigenschappen:
• Overdraagbaar
- Het probleem dat je voor je klanten oplost is
herkenbaar.
- De luisteraar kan je verhaal doorvertellen.
- Kort & krachtig: in de brandtijd van een lucifer.
• Persoonlijk: passie beklijft
De valkuilen:
• Te lang. Compleet willen zijn, en zoveel vertellen dat
de ander afhaakt.
• Te veel vaktaal of te conceptueel, zodat het verhaal
niet blijft “plakken” en niet reproduceerbaar is.
• Bang om iets uit te sluiten; niet kiezen en daarmee
niet gekozen worden.
• Wel vertellen wat je doet, maar niet waarom dat
interessant is voor de ander. Geen duidelijk
antwoord op vraag 1 en 3 (z.o.z.)

Drie vragen die klanten hebben
1. Wanneer moet ik je bellen?
Bij welke problemen is het een goed idee om
jou erbij te roepen? Bij welke concrete
situaties? Wat is de trigger?
”Ik help klanten die …”
2. Wat ga je dan doen
Hou dit kort en begrijpelijk. Hoewel veel
professionals hier graag en veel over
spreken, is het relatief minder interessant.
Zolang de ander maar het vertrouwen heeft
dat je deskundig en betrouwbaar bent.
”Door …”
3. Wat levert dat op?
Wat is het resultaat van de
investering voor de klant?
”Zodat …”

www.dreamfactory.nl
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Ervaringsverhalen
Met ervaringsverhalen vertel je als professional over
wat je in je werk bereikt. Zo geef je klanten een goed
beeld van wat je voor ze kunt doen. Op een
persoonlijke en niet bedreigende manier.
Effectieve verhalen bevatten emotie …
• Er dreigt iets mis te gaan
• Ze worden spannend verteld
- door stemgebruik en stiltes
- door woorden als ineens..., plotseling...,
maarrr..., tegelijkertijd...
• Ze maken nieuwsgierig naar de afloop
Effectieve verhalen zijn overdraagbaar, ze kunnen
worden doorverteld, ze blijven hangen. Daarom:
• Zijn ze niet te lang
• Hebben ze een duidelijke structuur (z.o.z.) met
begin en eind
• Bevatten ze herkenbare details (franje) die voor
een concreet beeld zorgen.
• Zijn ze tegelijk voldoende algemeen, zodat de
toehoorder de vertaling kan maken naar de eigen
situatie.

De opbouw van een verhaal
Een basisscript voor een ervaringsverhaal is:
1 - De openingsscene.
• Hier schets je de aanleiding en de beginsituatie.
Er dreigt iets mis te gaan of uit de hand te lopen.
• Naast context zet je ook sfeer neer
• De (onbewuste) vraag van de klant die je
beantwoord is: Bij welke situatie kan ik je
inzetten?
2 - Middenstuk
• Hier komt de interventie; wat heb je in die
situatie gedaan?
• Geef details die blijven hangen (franje).
• De (onbewuste) vraag die je beantwoord is:
Wat ga je dan doen?
3 - De slotscene
• Beschrijf het resultaat voor de organisatie.
• De (onbewuste) vraag die je beantwoord is:
Wat is het effect voor mijn organisatie?

www.dreamfactory.nl
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U-Model
Wereld vd klant

Klant is expert en praat
Onveilig
Wat verandert
in de organisatie?

Wereld vd professional
Wij zijn expert en praten
Veilig
Oplossing
van de cliënt

Offerte
En wat nog meer?

Is er budget?
Wie beslist?
Inzoomen op
koopargumenten
 HGR

Oplossing
op 1 A4

Beren op de weg?
www.dreamfactory.nl

Checklist U-model
De klant vraagt een oplossing.
De brug - we willen van oplossing naar probleem:
“Dank, daar weten we inderdaad veel van. Om je
goed te helpen wil ik wat vragen stellen, is dat ok?”
De wondervraag: “Wat verandert er voor de
organisatie door onze inbreng?”
Schrijf op en vraag: “En wat nog meer?”
Achterhaal álle redenen. Maak de lijst compleet
en bepaal de prioriteit van elk punt.
Dan pas inzoomen, wat bedoelt de ander precies?
En wat is de Heel Goede Reden (HGR) om hier geld
aan te besteden?
Benoem eventuele Beren op de weg.
Nu terug naar je eigen vakgebied. Vat de
oplossing samen op één A4.
Is er voldoende budget
Wie beslist, hoe en wanneer?
De offerte wordt dan in feite een gespreksverslag.
Zet eerst vooral de klant aan het werk. Jij stelt
vragen en regisseert het gesprek.
www.dreamfactory.nl
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Weg bij de oplossing
Welke “business issues” wil de klant met onze oplossing
adresseren? Daarvan willen we graag een overzicht,
voordat we de inhoud ingaan.
Daarom steken we “de brug over”, van oplossing naar
probleem. Om de regie in het gesprek te nemen, helpen
de volgende elementen:
a) Enthousiasme / Expertise tonen
b) Parkeer het praten over de oplossing
c) Motiveer waarom je vraagt
d) Vraag om te vragen
Dat zou ongeveer zo kunnen klinken:
Dank voor je vraag, dat vind ik een mooi onderwerp /
daar weten we veel van [a]. (En daar ga ik je zo dadelijk
meer over vertellen [b]). Ik wil eerst graag met je
achterhalen wat jullie ermee willen bereiken, zodat we
zeker weten dat we de goede oplossing maken [c].
Is dat ok wat jou betreft? [d]
Als dat ok is, dan stel je de wondervraag.
“Stel dat je over een half jaar heel tevreden bent met
onze inbreng: wat is er dan veranderd in jouw
organisatie?”

Weg bij de oplossing - vervolg
Na de wondervraag, maak je een lijst van alle
redenen die de klant heeft om jullie in te zetten:
• Schrijf op een leeg A4 duidelijk in kernwoorden het
antwoord op de wondervraag.
• Vraag vervolgens: En wat nog meer?
Schrijf het antwoord weer kort op.
• Herhaal deze stap tot de klant al zijn
redenen heeft genoemd. Draai na een paar punten
het papier, zodat je klant mee kan lezen.
• Zodra de lijst compleet is, bepaal je de prioriteit:
Van deze lijst: wat is de belangrijkste? En dan?
En daarna?...
• Je hebt nu een compleet overzicht met prioriteit.
Nu ga je inhoudelijk op de punten in.
Tips
• Blijf uit de inhoud. Eerst de lijst compleet maken.
• Wees niet bang om “en wat nog meer” vaak te
gebruiken. Je helpt je klant ermee.
• Gebruik KOE: Kaken Op Elkaar en laat de klant het
werk doen. Vraag b.v. Hoe zal ik dit opschrijven?
• Laat je twee koffertjes met Ego en Expertise
vooralsnog buiten de deur staan…
www.dreamfactory.nl
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De Budgethorde

“Is er budget?”
ja
“Mag ik weten hoeveel?”

“Hoeveel?”

nee

“Hoe ga je het
dan betalen?”

nee

ja

“Ok, dan noemen wij een range”
Niet

Genoeg

Geen
duidelijk
antwoord

genoeg

Hoe kom je aan dat bedrag?

De klant vindt jouw
oplossing het geld
wel waard, maar
kan niet aan budget Bureaucratie
komen.
Zoek samen een
oplossing.

Waarde

Genoeg

De klant vindt
jouw oplossing
het geld niet
waard. Vind uit
hoe dat komt.
Bron: Vrij naar
Mahan Khalsa

Tips bij de budgethorde
• Bedrag te hoog? Kies de juiste aanpak:
- Bureaucratie: Help bij het oplossen van de
bureaucratie: bv. stuur een factuur in meer
delen.
- Waarde: help de klant met ontdekken waar hij
appels met peren vergelijkt. Als hij precies
hetzelfde elders kan krijgen voor minder, dan
adviseer je hem om dat te doen. Dus maak je
geen offerte. Nee is Ok.
• Verwar de budgetboom niet met onderhandelen.
We checken hier twee potentiële beren op de weg:
- Wegen de opbrengsten van de oplossing op
tegen de investering,
- is er voldoende budget .
• Als je zelf een prijs opgeeft, en je bent nog niet
helemaal zeker, geef dan een globaal bedrag op.
”Precies weet ik het nog niet, maar andere klanten
investeren voor vergelijkbare resultaten ergens
tussen de X en Y.”
• Spreek liever over investering dan over kosten.
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Besluitvorming in kaart
Hoe beslist de klant over jouw voorstel? Wie is erbij
betrokken? Wie is de echte beslisser?
Breng samen het proces in kaart. Welke stappen
worden wanneer genomen en hoe?
Wat is de
stap

Wanneer Hoe beslis je in deze stap /
klaar
wie is betrokken

3 offertes
verzamelen

Week 3

Na leverancier gesprekken hebben we in
week 3 alle offertes.

Shortlist maken

Week 4

Dat doet Piet samen met Maria

MT maakt een
keuze

Week 7

MT is 1x per maand samen. Meestal
nemen ze ons advies over, mits er een
goede business case is.

Afstemmen met
inkoop

Week 8-10

Inkoop zorgt samen met Piet dat de juiste
stappen in het proces gevolgd worden.

Offerte tekenen

Week 12

Door alg. directeur. Hij tekent als het door
MT is. Wegens vakantie duurt het even.

Het in kaart brengen van het proces helpt bij:
• Bewustworden hoe het proces loopt, en wie daarbij
cruciale beslissers/ beïnvloeders zijn.
• Bewustworden van de planning. Je kunt afspreken
wanneer je weer contact hebt.

Tips bij besluitvorming in kaart
• Vraag niet naar wie, maar naar het proces. Meestal
volgen de namen dan vanzelf.
• Achterhalen van het besluitvormingsproces is een
gemeenschappelijk belang. De klant wil zijn probleem oplossen. Dan moet hij kunnen beslissen.
- Werk samen, en zet je klant niet onder druk.
- Nee is ok. “Wat zijn de stappen zodat jullie een
goede beslissing kunnen maken om wel of niet
met ons verder te gaan”.
- Help zo nodig met het invullen van de stappen.
• Je kunt onderaan de matrix beginnen en vanaf de
gewenste startdatum of zelfs gewenst
eindresultaat (HGR) omhoog werken. Check of de
duur van de besluitvorming past bij de gewenste
startdatum van uitvoering. Zo niet, dan kan je
klant wellicht nog bijsturen.
• Als je weet wie belangrijke beïnvloeders zijn, is de
volgende stap om ze te spreken.
- Als je niet vraagt weet je zeker dat het niet lukt.
- Van hun input wordt de voorgestelde oplossing
beter, het is ook in hun belang om nu een half
uur te investeren.
www.dreamfactory.nl
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Onderhandelen
Wat doe je als een klant de oplossing goedkoper wil?
Een stappenplan:
• Isoleren
“Ok, even voor de zekerheid, is de oplossing
inhoudelijk helemaal naar je zin?”

• Glimlachen
Benoem dat dit de prijs is + vriendelijke stilte.
• Herhalen
Nog eens: Glimlach en “Tja, als dit de oplossing is die
je wilt, dan is dit de prijs die erbij hoort…”

• Meedenken hoe het goedkoper kan, bijvoorbeeld:
- Kwantumkorting (scope vergroten)
- Andere leveringsvoorwaarden, bv vooraf betalen
- Uitvoering in daluren
- En wat je zelf nog kunt bedenken…
• Scope verkleinen
Als het niet anders kan, dan de scope verkleinen.
“ … dan is de laatste mogelijkheid dat we de
oplossing verkleinen. Welk deel van het
voorstel zou je willen schrappen…”

Tips bij onderhandelen
• Neem het niet persoonlijk op, blijf vriendelijk.
- Generaties lang hebben klanten geleerd dat ze
gek zouden zijn als ze niet om korting vragen.
- In deze fase is het normaal dat ieder voor zijn
eigen belang staat.
• Quid pro Quo – voor wat hoort wat.
Verlaag nooit je prijs zonder tegenprestatie.
Anders vertel je in feite aan je klant:
- Ik was van plan om je teveel te rekenen, maar jij
trapt er helaas niet in
- Zet me vooral onder druk, dat helpt je

• Een veel voorkomende reactie op de vraag naar een
lagere prijs is om de scope te verkleinen. Doe dat
niet te snel. Stel liever eerst voor om de scope te
vergroten (kwantumkorting).
• Vriendelijk glimlachen of vriendelijk herhalen van
de prijs werkt vaak beter dan het geven van
toelichtingen.
• Denk om het ego van de ander. Maak er geen
onderhandelwedstrijdje van.
www.dreamfactory.nl

df kaartje 25

Woorden die werken …
Om bij de hand te hebben in klantgesprekken:
• Bij koopsignalen
- Vertel eens …
- Dat vind ik een mooi onderwerp,
daar help ik je graag mee …
- In hoeverre wil je daar
mijn hulp bij?
• Bij het maken van een afspraak
- In hoeverre is het zinvol om een afspraak te maken?
- Wat stel je voor? (bij het vinden van een datum)
• Bij netwerkgesprek
- Ik vind het uiteraard leuk als dit leidt tot zaken
doen. En ik wil nu vooral een goed gesprek.
- Hoe kan ik je helpen? Wellicht kan ik je in contact
brengen met iemand uit mijn netwerk waar jij naar
op zoek bent?
- Ik heb in het verleden met plezier samengewerkt,
dat zou ik graag nog een keer doen.
- Ik vind het leuk om contact te houden. Zullen we
een vervolgafspraak plannen ?
(Ook handig bij het afronden van een project)

Meer handige zinnen…
• Bij koopgesprek / intakegesprek
- Mag ik vragen ..
- Wat verandert er in de organisatie door deze
oplossing?
- En wat nog meer…
- Op een schaal van 1 tot 10, hoe hoog is de
prioriteit van dit project
- Hoe kunnen we deze oplossing nog beter maken?
- Is er al budget…
- Hoe loopt de besluitvorming nu verder?
• Bij Beren op de Weg / Benoemen Wat Is
- Ik zit ergens mee…
- … wat zullen we nu doen?
• Bij vragen om korting
- Dus je wilt (omschrijving). Dan is dit de prijs…
- Dan moeten we de oplossing veranderen, waarop
zou je willen bezuinigen…
Tips bij het gebruiken van deze zinnen:
- Oefen in je eigen woorden
- Wees oprecht, je intentie is belangrijker dan je
techniek
www.dreamfactory.nl
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Anderen verkopen
Wat doe je als opdrachtgevers (en jij misschien zelf ook
wel) denken dat jij de allerbeste oplossing bent voor
hun probleem?
• In de voorbereiding
- Heb je een afspraak en vermoed je dat je een vraag
krijgt? Bedenk al welke collega’s bij deze
opdrachtgever zouden passen. Neem ze in
gedachten al mee naar binnen.
• Aan het begin van het gesprek
- Vertel bij de “hoe is het” vraag al iets over je
beschikbaarheid. Bijvoorbeeld: tegenwoordig help
ik een aantal klanten een aantal uur per week.
- Spreek in “wij” in plaats van “ik”.
- Als je ervaringen vertelt, noem dan ook de namen
van de collega’s die daarbij betrokken waren.
• Als de klant zegt: Ik wil jou:
- Ja, dat snap ik + K.O.E.
- Ik help je graag en ik heb precies de juiste collega
- Omkeerprincipe (Dat snap ik. En omgekeerd gebeurt
ook. Als mijn collega niet kan en mij voorstelt,
moeten mensen daar ook even aan wennen)

Welke andere?
Soms ken je collega’s niet zo goed. Wat zeg je dan?
• Als je een collega kent en vertrouwt
- Ik ken Pietje. Ik vind hem goed en denk dat hij je
goed kan helpen. Zal ik hem introduceren?
• Als je een collega weet maar hem niet goed kent
- Ik ken Pietje. Volgens mij zou hij het moeten
kunnen, en dat weet ik niet zeker, want ik heb nog
niet inhoudelijk met hem samengewerkt.
• Er is vast wel iemand is in jouw business unit, maar
je weet niet wie
- Ik weet dat wij dat doen, en ik weet niet wie er nu
beschikbaar is. Zal ik dat uitzoeken voor je? (of:
zal ik vragen of “senior” je daarover belt?)
• Er is vast iemand buiten jouw business unit in de
organisatie, maar je weet niet wie
- Ik verwacht dat binnen ons concern wel iemand is
die dit goed kan. Ik moet dat wel uitzoeken. Zal ik
vragen of iemand contact met jou daarover
opneemt?
Ga niet pushen, vraag je klant wat hij wil. Nee is ok. En
dat is wat anders dan geen aanbod doen om te helpen.
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Offerte na het U-model
Je kunt de onderdelen uit het U model gebruiken
om makkelijk en offerte te maken.
Aanleiding
Wanneer gesproken met wie
De vraag van KLANT
• Wat wil KLANT bereiken?
Hier het lijstje met geprioriteerde
Koopargumenten.
• Waarom is dit voor KLANT belangrijk?
Hier zet je de Heel Goede Reden

Het antwoord van ONS
Je hebt samen de Oplossing op 1A4
gemaakt.
De investering
Je hebt het budget al gecheckt

Ondertekening
En je hebt achterhaald wie ondertekent
Overige afspraken
Zoals wijze van factureren

 HGR

Tips in de offertefase
• De offerte is een gespreksverslag van wat je
hebt besproken in het koopgesprek. Er komt
geen nieuwe informatie in.
- Kondig aan wat er in de offerte komt: In de
offerte zet ik wat we net bespraken, namelijk
… Ik verwacht zo’n drie pagina’s. Heb je
daar voldoende aan?
- Mis je toch nog informatie? Liever een
uurtje extra met je klant praten dan uren
achter je laptop bedenken hoe je het
opschrijft.
• Spreek af wanneer de klant reageert op de
offerte en dus wanneer je weer contact hebt.
• Gebruik persoonlijke en gewone taal.
• Laat je offerte tegenlezen. Snapt een
buitenstaander je offerte ook?
• Belandt je offerte toch in het “moeras van de
besluiteloosheid”? Kan gebeuren. Tijd voor
Benoemen Wat Is.
www.dreamfactory.nl
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De zevenstapstrap

Refer

Re-buy
Buy
Trust
Like

Know
Mensen kopen zelden direct na een eerste
kennismaking. Samen doorloop je zeven
(t)reden naar een mooie samenwerking …

Bron: Vrij naar John Jantsch

Try

Zevenstapstrap - tips
Mensen doen het liefst zaken met iemand die ze
kennen, aardig vinden, en vertrouwen.
Daarna helpt het als mensen op een laagdrempelige
manier je dienst kunnen proberen.
Pas dan neemt de kans toe dat mensen iets van je
willen kopen. En als ze dat eenmaal gedaan hebben,
is het fijn om dat vaker te doen.
En helemaal ideaal als jouw klant je referent wordt.
Tips:
- Een nieuwe opdracht vraagt meestal om meer
contactmomenten. Zaaien kost tijd. Geen stappen
overslaan.
- Bedenk bij welke klant welke trede relevant is; en
richt je volgende actie daarop.
- Maak het risico voor de klant om zaken te doen
klein, door try fase (betaald of niet).
- Vergeet je bestaande klanten niet. Een nieuwe
klant betekent de hele trap opnieuw doorlopen. Bij
bestaande klanten begin je al halverwege.
www.dreamfactory.nl
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Trechteroverleg
Als je structureel aan acquisitie wilt doen, is een
overzicht van je acties essentieel. Vaak gebruiken we
daarvoor een centrale trechterlijst, maar je kunt ook
een andere actielijst kiezen.
Dat lijstje periodiek doornemen heeft drie doelen:
• Choose: Kiezen en uitzetten in de tijd,
zodat je werkbelasting realistisch is.
• Coach: Coachen en elkaar inspireren, door lastige /
leerzame / succes cases samen te bespreken.
• Check: Geweten / geheugensteun.
Doe ik wat ik met mezelf en anderen afspreek?
De lijst periodiek doornemen kan op drie manieren:
• Alleen
• 1 op 1: professional met bv een manager
• Met het team
Kies wat voor jou de goede mix van deze drie vormen is.
Acquisitie valt in de categorie: wel
belangrijk, maar niet urgent. Het gevaar
is dat je het steeds uitstelt. Hoe help jij
jezelf herinneren? Wat is jouw systeem?

Tips bij het trechteroverleg
Doel van het zaailijstoverleg is dat je er energie van
krijgt. Hier een aantal tips:
• Ga de lijst niet punt voor punt door. Doodsaai.
Beter is iedereen te vragen welke 2-3 gevallen hij
graag wil bespreken.
• Hou het overleg operationeel. Ga niet teveel over
marketing en systemen e.d. filosoferen.
• Neem niet alleen netwerkacties op. Denk ook aan:
- Aanbeveling vragen bij evaluatiegesprek 2 juli.
• Haal ook acties van de lijst af. Liever een beperkt
aantal punten dat je echt doet dan allerlei goede
voornemens die er toch niet van komen.
• Wees concreet. Niet inventariseer contacten maar
Linkedin doorlopen, en vijf mensen die ik te lang
niet gesproken heb op mijn actielijst zetten 5 juli.
• Plan tijd in je agenda voor uitvoeren van de acties.
• Direct doen. Neem tijdens het overleg een
kwartiertje om samen te bellen.
• Bij sommige lastige situaties helpt oefenen beter
dan erover praten.
• Hou regelmatig een duimenrondje hoe het overleg
gaat.
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Samen op gesprek
Met een collega samen een klantgesprek voeren heeft
voordelen. Twee weten meer dan een, en kunnen ook
beter luisteren. De persoon die niet aan het woord is,
kan observeren, en zonodig bijsturen.
Dat vraagt wel een goede voorbereiding. Een checklist:
 Wat is je doel?
- Wanneer kom je tevreden uit dit gesprek?
- Zonder wat ga je niet weg?
- Welke agendapunten wil je bespreken?
 Wat is de rolverdeling?
- Wie heeft wanneer de regie?
- Wat zeg je tijdens de intro? (de eerste paar zinnen
oefenen helpt)
 Volgen we samen het U-model?
 Overige (normale) voorbereiding, zoals:
- Agenda opstellen
- Ken je gesprekspartners
- Logistieke afspraken
- Inhoud en ervaringsverhalen
 Afspreken wat je doet als de een de ander wil
onderbreken. z.o.z.

Samen op gesprek - onderbreken
Als je met een collega in gesprek bent met een klant,
en je ziet dat jouw pratende collega de verkeerde
kant opgaat, hoe onderbreek je hem dan op een
vriendelijke manier? Laten we de collega Piet
noemen.
Introduceer
• Bijvoorbeeld: Piet, als ik even mag…
• Het kan helpen om Piet even licht bij de arm te
pakken
• Blijf vriendelijk kijken
Motiveer
• Bijvoorbeeld: Ik merk dat Piet al direct de diepte
ingaat
• Benoem de goede intentie van Piet
- Liever niet: hij praat altijd zo veel
- Beter: je merkt dat Piet passie voor dit onderwerp
heeft
Instrueer
• BV: Volgens mij is het goed om nu eerst ….
• Check: Is dat ok voor jullie?
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Project afronden
checklist

Goed afronden van een project versterkt de relatie met
de opdrachtgever, en vergroot de kans op toekomstige
opdrachten. Hier een aantal mogelijkheden.
 Evalueer in een persoonlijk gesprek
Niet alleen de inhoud. Bespreek ook jullie manier
van samenwerken. Mogelijke vragen:
- Hoe vond je onze samenwerking?
- Wat hebben we geleerd?
- Welk cijfer geef je mij als professional? Wat zou ik
moeten doen om een punt hoger te verdienen?
 Maak nu vast een afspraak over x maanden
Voor de klant een gratis uurtje nazorg, voor jou
goed om te weten hoe het dan is. En zet die afspraak
direct in de agenda(’s).
 Laat merken dat je enthousiast bent
En dat je het leuk vindt om vaker samen te werken.
 Vraag om een aanbeveling
Wij krijgen opdrachten vaak via via, wil je een paar
minuten meedenken wie we nog meer kunnen
helpen…

Project afronden (vervolg)
Checklist

 Geef een gratis einde-opdracht advies
Soms waardeert een opdrachtgever jouw blik als
buitenstaander. Geef zowel tips als complimenten.
“Wat jullie bovengemiddeld goed doen…”
 Zijn er nog koopsignalen?
Soms kun je voorspellen dat jouw hulp bij een
volgende fase zinvol is.
 Vertel de wereld over het resultaat van je project
Publiceer intern/extern over het projectresultaat.
Samen met je opdrachtgever? Social media?
 Vertel intern dat je beschikbaar komt
Schakel mensen in je eigen organisatie in die met je
mee kunnen zoeken naar je volgende klus.
 Spreek af hoe je contact houdt op lange termijn
En vertel dat je dat graag wilt.
 Werk je profielen bij
zoals je CV en Linked-in.
 En last but not least:
Vier het resultaat!
www.dreamfactory.nl
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Checklists
Klik op de link voor view
Of op

om te downloaden

Zelfevaluatie acquisitievaardigheden
voor (ervaren) professionals
Mindmap met 100+ mogelijke commerciële
activiteiten
Voorbeeld van een persoonlijk acquisitieplan
Achterstallig netwerkonderhoud in kaart
brengen
Projecten goed afronden zodat kans op
vervolgwerk toeneemt

Zelfevaluatie acquisitie
Download pdf

Commerciële activiteiten
Download pdf

Doelenwaterval
Download pdf

Wie ga je bellen?
Download pdf

Projecten afronden
Download pdf

Videoptips

Over Dreamfactory

Dreamfactory tips

Meer weten

Opdrachtgevers vinden in vogelvlucht: inleiding
De drie grootste obstakels voor inhoudelijke
professionals, als het gaat om opdrachten vinden
Hoe vind ik iemand die klant wil worden?
Zevenstaptstrap van netwerken
Anderen verkopen
Een goed koopgesprek voeren
Van gesprek naar offerte

Gereedschapskist van communicatie

In vogelvlucht
Graag geven we je de hoofdlijnen van Opdrachtgever
Gezocht
We beginnen met de vraag: waarom zou je als inhoudelijke
professional activiteiten ontplooien op commercieel
gebied. Kunnen we dat niet beter aan de afdeling Sales
overlaten? Wij denken van niet.
Van steeds meer professionals wordt naast een
vakinhoudelijke bijdrage gevraagd om ook actief mee te
werken aan het vinden van opdrachten. Commercie dus. En
dat is iets wat voor veel professionals niet direct in de
comfortzone ligt.
Bovendien is commercie voor iemand die uit de inhoud
komt heel anders dan voor iemand die gekozen heeft voor
het commerciële vak. Daarom adviseren we voor mensen die
uit de inhoud komen een andere aanpak. Geen koude
acquisitie bijvoorbeeld. En niet pushen. Maar wel zorgen
dat er genoeg leuk werk is. Daarom gaan we
achtereenvolgens in op:
• De basis van commercie. Hoe ga je om met schroom; wat
houdt je tegen en hoe vind je voldoende tijd voor dit deel
van het werk.
• Hoe kom je aan tafel bij (nieuwe) klanten.

• Hoe voer je een goed koopgesprek. We noemen het geen
verkoopgesprek omdat we van de klant uitgaan.
Hoe kom je van een goed gesprek vlot naar een offerte.
• De gereedschapskist van communicatie. Want dat blijft
een grote kunst.
Dezelfde indeling gebruiken we in ons boek Opdrachtgever
Gezocht, dus als je nog meer over deze onderwerpen wilt
weten, kun je daar verder lezen.

3 grootste obstakels
De basis
Wat houdt je als professional tegen als het gaat om
commercie? Waar komt het slechte imago van sales
vandaan, en hoe zorg je dat jij (en je klanten) er geen last
van hebben. We gaan in op de drie obstakels waar
professionals in meerdere of minder mate tegenaan lopen
als ze opdrachten willen vinden:
• Durven
Het gevoel dat je loopt te pushen. Hoeft natuurlijk niet,
want als jij pusht vinden klanten je onaardig, en dan
willen ze juist geen zaken met je doen. Het gaat erom of
je ze werkelijk kunt helpen. En als dat niet kan: Nee is
oké.
• Doen
Wat kun je nu het beste doen? Koude acquisitie is een
slecht plan. Regelmatig contact onderhouden met je
opdrachtgevers en andere mensen werkt al veel beter. Of
het vragen of je opdrachtgever aan het eind van je
opdracht even met je mee wil denken. Of natuurlijk goed
letten op koopsignalen...

• Discipline
Waar haal je de tijd en de energie vandaan? Zorg dat je
af en toe een momentje neemt om koopsignalen te
verzamelen of je netwerk aandacht te geven. Dat hoeft
echt geen uren te duren. Een paar minuten is al genoeg.
Welke koopsignalen heb ik deze week gehoord? Waar
zou die klant mee geholpen zijn?
In het boek gaan we dieper in op de basis van beperkende
overtuigingen rondom het begrip commercie, en wat je
eraan kunt doen.
De kaartjes die bij dit hoofdstuk horen: De basis van OG

Hoe vind ik een klant?
Hoe kom je bij een (nieuwe) klant aan tafel?
Veel professionals die op zoek zijn naar opdrachten, verzuchten dat
het allemaal wel lukt als ze maar eenmaal in gesprek zijn met iemand
die interesse heeft in hun diensten. Dit hoofdstuk vertelt hoe je dat
bereikt.
Uiteraard geldt: "goed werk leveren is de beste reclame”. En alleen
goed werk leveren is (helaas) in de meeste gevallen niet genoeg om
genoeg potentiële kopers te vinden.
Er zijn heel veel manieren om de kans te verhogen dat je zulke
mensen tegenkomt. In de loop der jaren hebben we onze eigen top 3
gemaakt:
• Bij je huidige klanten goed op koopsignalen letten
• Je netwerk onderhouden
• Projecten goed afronden met onder anderen een opvolg-kopkoffie afspraak en vragen of je klant met je mee wil denken, wie je
nog meer zou kunnen helpen.
In het boek behandelen we onderdelen als netwerken, koopsignalen
en aanbevelingen vragen in meer detail.
Daarnaast gaan we in dit hoofdstuk in op het luciferverhaal: hoe kun
je kort vertellen bij welke situaties mensen jou in kunnen schakelen.
Dat is een subtiel en belangrijk verschil met vertellen wat je goed
kunt.
Ook richten we een ervaringsverhalen bibliotheek in, die enorm
helpt bij vertellen wat je goed kunt zonder jezelf teveel op de borst
te kloppen.

Bij de checklist afdeling in deze app vind je een Overzicht
mogelijke commerciële activiteiten. Die kun je gebruiken om jouw
persoonlijke top3 samen te stellen als je wilt.
De kaartjes die bij dit hoofdstuk horen staan bij de kaartjes in de
sectie:
Netwerken - inclusief je luciferverhaal
Koopsignalen - inclusief anderen verkopen
Projecten goed afronden - inclusief de aanbeveling

Zevenstapstrap
De Zevenstaptstrap
Veel vragen die we krijgen gaan over netwerken. De
Zevenstaptstrap maakt de relatie tussen netwerken en
opdrachtgevers vinden inzichtelijk. Het model komt
oorspronkelijk uit de marketing, en is naar wij weten
bedacht door John Jantsch.
Mensen doen het liefst zaken met mensen die ze kennen,
aardig vinden en vertrouwen. Deze know-like-trust factor
wordt o.a. door Jan Vermeiren al beschreven. Jantsch gaat
nog een paar stappen verder. Hij stelt dat een logische
volgende stap is dat mensen eerst graag proberen of testen
hoe is het om met je samen te werken. Voordat ze je een
grote opdracht gunnen, kunnen ze je zo ervaren hoe het is
om met je te werken, terwijl ze niet veel risico lopen als het
onverhoopt tegen mocht vallen. Daarna pas kopen mensen.
En als het goed is kopen ze vaker. En als je het helemaal
goed doet, gaan ze daarna aan anderen vertellen dat het een
goed idee is om met jou samen te werken.
Dat ziet er als volgt uit:
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Tips:
• Bedenk bij gesprekken op welke trede van de ladder je
uit wilt komen. Als je bijvoorbeeld naar een netwerk
evenement gaat, kom je niet veel verder dan Know en
een beetje Like. Het doel van zo'n evenement is dan
vaak ook alleen maar om een klein aantal mensen te
ontmoeten waarmee je later verder de trap mee kunt
beklimmen.

• Als je je netwerk wilt uitbreiden, werkt dat het fijnst via
een introductie of aanbeveling. Dan kom je namelijk
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vaak al binnen op de Trust-trede.
• Als je, net zoals de meeste mensen, een hekel hebt aan
netwerkevenementen, zou je in elk geval kunnen
overwegen of je niet beter je tijd kunt besteden aan
onderhouden van je bestaande netwerk. Het leren
kennen van nieuwe mensen en daarmee alle treden
beklimmen kost immers veel tijd en energie.
• Vaak is er meer rendement te halen door aandacht te
geven aan je bestaande netwerk, waar je vaak al begint
op de trede Trust of hoger, dan door uitbreiden van je
netwerk. Vergeet daarbij vooral je oud opdrachtgevers
niet. Daar is de stap naar een Re-buy klein. Een nieuwe
klant vinden betekent de hele trap opnieuw doorlopen.
• Een nieuwe opdracht vraagt meestal om meer
contactmomenten. Zaaien kost tijd. Geen stappen
overslaan. Dan ga je op een hitsige verkoper lijken.
• De meeste winst is te halen in de stap Re-buy. Als
iemand al eens bij je gekocht heeft, is de kans groot dat
hij dat nogmaals doet. Als je uiteraard goed werk hebt
geleverd. Het kost veel minder moeite om van Buy naar
Re-Buy te gaan, dan de hele trap op te gaan.
• Bedenk bij welke klant welke trede relevant is; en richt
je volgende actie daarop.
• Maak het risico voor nieuwe klanten om zaken te doen
klein, door de Try fase (betaald of niet). Dat maakt de

stap naar een latere Buy kleiner. Wij gaan zelf liever een
paar uur met een nieuwe klant aan het werk dan dat we
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voor dezelfde klant een paar uur offertes schrijven. Direct
aan de slag gaan vinden we leuker, en het resultaat is ook
vaak beter.
Het kaartje van de Zevenstapstrap staat bij de sectie
Netwerken

Anderen verkopen
Anderen verkopen
Wat heerlijk als je als professional de status hebt bereikt
van Vertrouwde Adviseur. Je hebt een goede relatie met je
klant, je spreekt hem regelmatig en de kans is groot dat je
door hem op enig moment of tijdens een netwerk / bijpraat
gesprek gevraagd wordt voor een vervolgopdracht.
Maar hoe fijn dit ook is voor je ego en je declarabiliteit, op
enig moment zijn je eigen uren op. Of wil je niet steeds voor
hetzelfde kunstje ingezet worden. Dan is het tijd om te
zorgen dat iemand anders jouw plek overneemt.
Nu komen we bij een interessante situatie, want de
opdrachtgever vertrouwt jou persoonlijk. Dan is "ik ga het
niet doen, maar ik heb wel een ander voor je” niet de fijnste
boodschap om te brengen of om te ontvangen.
Wat doe je als opdrachtgevers (en jij misschien zelf ook wel)
denken dat jij de allerbeste oplossing bent voor hun
probleem?
Waarom wel, waarom niet?
Er zijn veel redenen om andere professionals te betrekken
bij projecten waar klanten jou in eerste instantie voor
vragen:
• Tijd voor een andere opdracht
Als jij een bepaald soort opdracht al zo vaak gedaan hebt

dat je wel aan iets anders toe bent in je carrière, kun je
klanten helpen en toch zelf je op andere zaken richten.
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• Andere rol
Je komt meer in de " managing consulting” rol, waarbij
je de lange termijn relaties met klanten onderhoudt en
anderen het operationele deel van de opdrachten
invullen.
• Meer bereiken
Het zorgt voor een hefboomwerking. Een senior
professional kan meer voor elkaar krijgen als hij ook
anderen inzet en niet alleen zelf declarabel is.
• Goed voor je carrière
In veel organisaties wordt van de senior adviseur
verwacht dat hij meer (project) uren verkoopt dan
alleen die van zichzelf. Een volgende stap op
commercieel gebied is dat je je opdrachtgevers helpt
door iemand anders dan jezelf in te zetten.
Anderen verkopen is echter wezenlijk anders dan jezelf aan
een opdracht helpen. Voor veel professionals is het
verkopen van collega’s een spannend onderwerp. Als we
professionals spreken over het inzetten van collega’s, dan
komen we steeds een aantal obstakels tegen:
1. De automatische piloot, en de "natuurlijk help ik je
zelf” reflex.
2. Angst om de klant met een minder goede oplossing op
te zadelen
3. De angst om onafhankelijkheid of integriteit te
verliezen.

De automatische piloot uitschakelen
Als je dienstverlenend bent ingesteld (en veel goede
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professionals zijn dat van nature), dan is het lastig om "
nee” te zeggen tegen een klant.
Als een klant je om hulp vraagt, is de natuurlijke neiging
om op dat verzoek in te gaan. Het gaat als het ware
vanzelf, het is een automatisme. Hoe krijg je nu grip op dat
automatisme?
Wat helpt is om je voor te bereiden op dit momenten
waarop het automatische gedrag de kop op kan steken. We
bespreken een aantal van die momenten:
• Voor je afspraak
• Bij de start van het gesprek
• Als de klant zegt: ik wil jou
• Als de klant blijft aandringen
Voor je afspraak
Heb je een afspraak en vermoed je dat je een vraag krijgt?
Bedenk van tevoren al welke collega’s bij deze
opdrachtgever zouden passen. Check vast hun relevante
ervaringen voor deze situatie. Neem ze in gedachten al
mee naar binnen.
Het helpt om voor jezelf de vraag te beantwoorden: past
dit soort opdrachten nog in mijn carrière. Als je al twee
keer tegen je partner hebt verteld dat het echt de laatste
keer was dat je dit soort opdrachten aannam, dan helpt het
vaak om dat vlak voor het gesprek nog even tegen jezelf te

zeggen. Dat maakt het namelijk makkelijker om ook tegen
je klant te vertellen.
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Bij de start van het gesprek
• Vertel bij de "hoe is het” vraag al iets over je
beschikbaarheid. Bijvoorbeeld: tegenwoordig help ik
een aantal klanten een aantal uur per week.
• Spreek in wij in plaats van ik. Bijvoorbeeld: "Fijn dat je
aan ons denkt." in plaats van "Fijn dat je aan mij
denkt.". "Daar helpen wij je graag bij", in plaats van
"Daar help ik je graag bij”. In de praktijk helpen deze
zinnen jezelf ook om de automatische piloot onder
controle te krijgen.
• Als je ervaringen vertelt, noem dan ook de namen van
de collega’s die daarbij betrokken waren. "Daar hebben
we ervaring mee, mijn collega Karin heeft een paar
maanden geleden zo’n project gedaan bij een andere
gemeente…”
Als de klant zegt: Ik wil jou
Een precair moment in het gesprek is op het moment dat
de klant vraagt of jij persoonlijk wilt helpen. De kunst is
uiteraard om er niet omheen te draaien, geen zachteheelmeester-stinkende-wonden aanpak. Tegelijk willen we
wél graag de klant helpen zijn probleem op te lossen.

Wat vaak goed werkt is om eerst het slechte nieuws te
brengen, heel even te wachten tot het slechte nieuws is
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geland (lees: niet eroverheen praten), en dan een
oplossing voor te stellen. Zie ook ons artikel over
Benoemen Wat Is.
Cees Client: Maarten, ik wil graag dat jij deze groep gaat
trainen.
Maarten: Ja, dat snap ik ,en ik ga het niet doen. (vier
seconden stilte, Maarten telt zachtjes 21, 22, 23, 24). We
helpen je graag, en er zijn twee collega’s die dit heel goed
zouden kunnen…
Als de klant blijft aandringen
Mocht de klant toch volhouden, dan is het weer een
kwestie van vriendelijk herhalen.
Klant: Ja, maar Maarten, ik wil echt liever dat jij het doet.
Maarten: Ja, dat snap ik, en ik help je ook graag. Maar voor
deze opdracht gaat dat echt niet voor mij persoonlijk.
Als het gaat om een soort opdracht dat je vroeger wel
deed, maar nu niet meer, kun je weer Benoemen Wat Is:
Beste klant: ik voel dat ik je graag wil helpen. En op dit
moment in mijn loopbaan, heb ik ervoor gekozen om met te
specialiseren in A. Jij vraagt me voor mijn oude specialiteit.
Dat heb ik met veel plezier gedaan, en het past nu niet meer
op mijn pad…
Je kunt in een aantal gevallen ook het omkeerprincipe
gebruiken.

Kees, wij hebben een goede band, en daarom wil je graag
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dat ik het doe. Omgekeerd komt het ook voor dat mijn
collega Karin een keer niet kan, en dat ze mij voorstelt. En
dan zegt die klant die Karin kent ook iets als "Klets maar
raak over die Maarten, maar ik wil graag jou…”. En in beide
gevallen blijkt dat de mensen die eerst met Karin werkten
ook tevreden worden over mij en omgekeerd. En voor de
goede orde: wij stellen voor om dit principe alleen te
gebruiken als het voorbeeld dat je geeft echt gebeurd is.
Tenslotte kun je ook nog aanbieden om de rol van senior in
dit project te spelen. Iets als: Ik ga de opdracht niet zelf
uitvoeren, maar ik wil wel afspreken dat ik elke maand een
uur langskom om de grote lijnen met je te bespreken.
Mocht er iets niet gaan zoals je wilt, dan kan ik altijd
bijsturen.
De angst om een minderwaardige oplossing aan te
bieden
Laten we beginnen met een grote belemmering: de angst
om klanten een minderwaardige oplossing aan te bieden.
Waarop is die gebaseerd?
• In de eerste plaats maken organisaties altijd de
afweging tussen " wat heeft de klant echt nodig” en "
wie is er nu beschikbaar voor een opdracht en hoe zien
de cijfers van komende maand eruit” . Zeker als er even
veel mensen " op de bank zitten” (in de

beschikbaarheid / leegloop / VIP), neemt de druk van
de organisatie soms toe om iemand te sturen die nodig
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declarabel moet worden. Dat maakt dat onze
professional de druk van de eigen organisatie moet
weerstaan om zijn klant te beschermen.
• In de tweede plaats is het vaak zo dat professionals van
hun collega’s domweg niet weten of ze de opdracht
goed uit zouden kunnen voeren, en zijn ze terecht bang
dat hun relatie met de klant beschadigd raakt als ze
iemand voordragen die later toch niet zo goed was voor
deze opdracht als je gehoopt had.
Het helpt om de verschillende scenario’s op een rijtje te
zetten.
Stel, een klant stelt jou een vraag, maar jij bent zelf druk
bij een andere opdracht, of je bent niet meer in de markt
voor dit soort opdrachten. Je overweegt om de klant te
adviseren om met een collega van je in zee te gaan. Dan
zijn dit de verschillende mogelijkheden:
A. Je weet dat er een collega beschikbaar is, waar jij het
volste vertrouwen in hebt.
B. Je weet dat er een collega beschikbaar is, maar je weet
niet of deze persoon de juiste man/vrouw voor deze
plek is. Het zou goed kunnen van wel, maar je hebt zelf
nog niet nauw genoeg met deze persoon samengewerkt
om hem met je hand op je hart aan te bevelen.
C. Je weet dat er een collega beschikbaar is, en je denkt
eerlijk gezegd dat deze persoon niet de juiste

kennis/kunde/persoonlijkheid heeft voor deze
opdracht. Met andere woorden: je kent niet iemand die
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dit zou kunnen. Dat kun je uiteraard vertellen, maar…
D. Waarschijnlijk is er wel zo iemand binnen jouw unit of
organisatie. Je hebt echter nog geen idee wie dat zou
zijn en weet dus ook niet of deze persoon geschikt is.
Hoe reageer je nu op deze verschillende situaties? Je zou
(in je eigen woorden uiteraard) per situatie iets kunnen
zeggen als:
A. Ik ken Piet, en ik denk dat hij de juiste persoon voor
deze opdracht is. Ik kan hem van harte aanbevelen, ik
vind hem erg goed. Wil je met hem kennismaken?
B. Volgens mij is mijn collega Henk op dit moment
beschikbaar, en ik heb nog niet met hem gewerkt. Wil
je met hem kennismaken?
C. Ik ken niemand die aan dit profiel voldoet en ook nog
ruimte heeft. (Nu door naar D).
D. Ik ken zelf niemand die aan dit profiel voldoet en ook
nog ruimte heeft. Ik verwacht dat binnen onze
organisatie wel een goede te vinden is. Zal ik voor je
uitzoeken of we iemand hebben die dit kan?
Of: zal ik vragen of [collega-die-hier-meer-over-weet]
je daarover belt?
De angst om onafhankelijkheid / integriteit te verliezen
Vooral bij commerciële bureaus speelt vaak het "konijntjes

gevoel”. Je haalt één adviseur binnen, en voor je het weet
heb je er tien in huis.
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Dit gevoel kan bij sommige professional en bij sommige
klanten diep zitten. Het wordt "vriendjespolitiek” en we
kiezen niet meer voor de beste professional voor de klus,
maar voor vriendjes van degene die al binnen zit. En deze
vorm van opdrachten verwerven is helaas zeker niet
denkbeeldig; we kennen voorbeelden van externen die hun
invloedrijke positie daadwerkelijk misbruikt hebben. Daar
hoor jij uiteraard niet bij. Maar wellicht heeft jouw
opdrachtgever slechte ervaringen.
De oplossing? Als je een ongemakkelijk gevoel hebt in je
relatie met de klant, dan is onze vuistregel: Benoemen Wat
Is.
Dus zeg bijvoorbeeld iets als: "Beste Klaas, ik zit ergens
mee. Ik denk dat een collega van mij je hierbij heel goed
kan helpen. En tegelijk wil ik ook niet zo’n professional zijn
die vooral bezig is met de omzet van zijn eigen kantoor
door zoveel mogelijk collega’s hier naar binnen te fietsen”
De kans is groot dat Klaas dan zegt dat hij dat wel of geen
probleem vindt. Eventueel kun je samen bedenken hoe je
de integriteit waarborgt, bijvoorbeeld door te zorgen voor
een goede formele intake.
Tips
• Het doel is om je klant te helpen. Ga niet pushen, vraag
je klant wat hij wil. Nee is ok. Wat niet ok is, is een klant
laten spartelen met zijn probleem omdat jij niet weet

hoe je een collega in kunt schakelen.
• Benoem aan het eind van het gesprek dat je contact wilt
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houden.
• Soms krijg je op een onverwacht moment een vraag van
een oud opdrachtgever, bijvoorbeeld tijdens een
netwerkgesprek. En dan kan het zijn dat je niet zeker
weet of je die klus uit wilt voeren. Op zo’n moment is het
handig om uitstel aan te vragen. Zeg iets als: "Daar
overval je me mee, ik kom er graag morgen bij je op
terug.”
Een samenvatting vind je op het kaartje in de afdeling
Koopsignalen

Een goed koopgesprek
Een goed koopgesprek voeren
Hoe kom je van een initiële vraag naar een passend
aanbod? Wat is de vraag achter de vraag en hoe help je
klanten de juiste beslissing te nemen? Welke stappen neem
je om te zorgen dat je gesprek daadwerkelijk leidt tot een
opdracht? Hoe kom je er tijdig achter dat een opdracht voor
de klant of jou niet tot een win-win situatie leidt? Is er
eigenlijk wel genoeg budget beschikbaar? En wie is de
beslisser achter de schermen?
Aan de hand van het U-model bieden we een handige
manier om daar achter te komen. Waarbij het proces zowel
voor de professional als voor de klant plezierig is. Ook heb
je direct een checklist van alle zaken die je wilt bespreken
voordat je naar de volgende fase gaat: een offerte maken.
Kaartjes bij dit hoofdstuk over het U-model en de
onderdelen daarvan.

Van gesprek naar offerte
Offerte en onderhandelen
Ons uitgangspunt is dat een goede offerte een
gespreksverslag is. Liever nog een extra gesprek en zeker
weten dat je een goede oplossing aanbiedt, dan gaan raden
wat de klant nodig heeft en dat op papier zetten. Als je een
offerte wilt sturen waar nog wel verrassingen in staan is
onze tip: ga praten. Terug naar je contactpersoon.
Tja, en dan onderhandelen. Het hoort er soms gewoon bij.
Al helpt het enorm als je de fasen hiervoor goed gedaan
hebt. In het boek staat een aantal onderhandelprincipes die
de inkopende partij kan gebruiken, en wat je ertegen kunt
doen.
Ook over dit hoofdstuk een aantal kaartjes; Offertefase en

onderhandelen

Gereedschapskist
De gereedschapskist...
...bevat de instrumenten om goed te kunnen
communiceren. Essentieel als je met klanten aan de slag
wilt om een mogelijke samenwerking te bespreken.
De belangrijkste? Dat je intentie belangrijker is dan je
techniek. Waar het om gaat is dat je werkelijk je klant
vooruit wilt helpen. Dus niet hem iets aan wilt "verkopen"
wat vooral voor jouw organisatie voordeel oplevert. Want
afgezien van het ethische aspect, kost je dat uiteindelijk je
klant. En in de dienstverlening kost het veel meer moeite
om een nieuwe klant te winnen dan met een bestaande
klant meer zaken te doen.
Daarnaast in dit hoofdstuk aandacht voor:
• De belangrijkste luistervaardigheden
• Contact maken voordat je over zaken gaat praten
• Gesprekken sturen met chunken
• K.O.E. - de kracht van de stilte (Kaken Op Elkaar)
• Prikkeldraadtaal voorkomen
• Bij spannende onderwerpen: Benoemen wat is
Handout kaartjes over communiceren vind je bij:
Gereedschapskist van communicatie
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Opdrachtgever Gezocht - acquireren als onderdeel
van je werk. Jan Willem van den Brink en Maarten
van Os
De vertrouwde adviseur. David Meister, Charles
Green, Robert Galford
Feilloos Adviseren - Een praktische gids voor
adviesvaardigheden. Peter Block
Invloed - de zes geheimen van het overtuigen.
Robert Cialdini
Opdrachtgever Tevreden - van inhoudelijk expert
naar adviserend partner. Jan Willem van den Brink
en Maarten van Os
Getting things done! Prettig efficient werken
zonder stress - David Allen
Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken - Jan Vermeiren,
Bert Verdonck

The speed of trust: Dat wat alles verandert Zevenstapstrap-vervolg
Stephen M.R. Covey, Rebecca Merrill

Geef nooit korting! - En 30 andere adviezen over
omgaan met prijsdruk
Let's Get Real or Let's Not Play (Engels) Transforming the Buyer/Seller Relationship.
Mahan Khalsa and Randy Illig

Opdrachtgever gezocht
Deze app gaat over het vinden van opdrachten voor
professionals. Over dat onderwerp hebben we ook
een boek geschreven. Als je het nog niet hebt, zou
je het hier kunnen kopen...
Opdrachtgever gezocht – acquireren als onderdeel van je werk
biedt handvatten aan alle professionals die een grotere rol
willen spelen in het verwerven van interessante en
winstgevende opdrachten voor zichzelf en anderen. Het
boek geeft antwoord op vragen als:
• Hoe komt u bij nieuwe klanten aan tafel?
• Hoe vertelt u dat u goed bent, liefst zonder op te
scheppen?
• Hoe krijgt u op een prettige manier klussen uit uw
netwerk?
• Wat is het alternatief voor koude acquisitie?
• Hoe voert u een plezierig en effectief koopgesprek?
Jan Willem van den Brink en Maarten van Os zijn
professionals die zelf hun opdrachten verwerven. De
afgelopen jaren hebben ze duizenden consultants,
ingenieurs, advocaten, ICT-ers, architecten, milieukundigen,
projectmanagers, trainers en andere specialisten geholpen
om opdrachtgevers te vinden.
Ze zijn beide met veel plezier vennoot bij Dreamfactory

Vertrouwde adviseur

De vertrouwde adviseur.
David Meister, Charles Green, Robert Galford
Hoe wek je vertrouwen bij je cliënten? Hoe verwerf je het
recht om invloed op je cliënten uit te oefenen?
De auteurs claimen dat 'vertrouwen' in de relatie van een
adviseur/professional met een klant van doorslaggevend
belang is. Dat geldt zowel in de fase van de acquisitie, als
tijdens de uitvoering van de opdracht. Wij zijn dat van harte
met ze eens.
In dit boek rafelen de auteurs vertrouwen uiteen in een
formule, waardoor het begrip handen en voeten krijgt. Een
klassieker voor elke inhoudelijke professional die de relatie
met zijn klanten serieus neemt.
Onder andere hier te koop

Feilloos adviseren

Feilloos Adviseren - Een praktische gids voor
adviesvaardigheden.
Peter Block
Adviseren in het echt. Wat kom je tegen als adviseur?
Onduidelijkheid en weerstand om maar eens twee
problemen te noemen.
Dit boek helpt je valkuilen te herkennen en er ook iets mee
te doen. De titel is wellicht wat aanmatigend, maar de
inhoud is prima; het beste boek over advisering dat we
kennen.
Onder andere hier te koop

Invloed

Invloed - de zes geheimen van het overtuigen.
Robert Cialdini
Een wetenschapper onderzoekt hoe het toch kan dat hij
telkens wordt overgehaald om iets te doen (of kopen) wat
hij eigenlijk niet wil. Cialdini beschrijft de zes
basisprincipes van invloed, en hoe ze te gebruiken of je
ertegen te wapenen. Heel goed boek, gedegen onderzocht
met veel praktijkvoorbeelden. Ook als audioboek
verkrijgbaar.
De zes principes zijn:
• Wederkerigheid: mensen zijn geneigd om de balans van geven en
nemen in evenwicht te houden.
• Schaarste: mensen willen dat waarvan er weinig is.
• Autoriteit: mensen zijn geneigd om autoriteit en daarmee het
geschreven woord te geloven.
• Consistentie: mensen zijn geneigd om consistent te zijn, zelfs als dat
niet logisch is.
• Sympathie: mensen vinden mensen aardig die hen aardig vinden, op
hen lijken, of met wie ze samen aan een doel werken.
• Sociale bewijskracht: mensen zijn geneigd om te geloven wat
anderen ook vinden.

Onder andere hier te koop

Opdrachtgever tevreden

Opdrachtgever Tevreden - van inhoudelijk
expert naar adviserend partner.
Jan Willem van den Brink en Maarten van Os
Na Opdrachtgever Gezocht begint het echte werk.
Hoe zorg je dat je meer biedt dan alleen een uitstekende
inhoud? Hoe hou je klanten tevreden? Hoe verdien je het
recht om te vertellen dat ze soms minder goede
beslissingen dreigen te nemen?
Werken voor een opdrachtgever is geen kwestie van u vraagt
wij draaien. Op gelijk niveau staan, en je externe of interne
klant aan het denken zetten levert veel meer op.
'Opdrachtgever tevreden' biedt praktische handvatten voor
inhoudelijk deskundige professionals om met meer
resultaat, plezier en vertrouwen samen te werken met hun
opdrachtgevers.

Kijk ook op de site www.opdrachtgevertevreden.nl
Onder andere hier te koop

Getting things done

Getting things done!
Prettig efficient werken zonder stress
David Allen
Hoe ga je om met al die taken? Hoe werk je prettig en
tegelijk gedisciplineerd?
Een boek dat ons veel heeft geleerd over omgaan met wat
David Allen noemt 'stuff'. Je weet wel, dingen die in je
inbox, je inbak, een stapel op je bureau, in je tas of op een
voicemail terechtkomen. En alle goede ideeën die je
bedenkt om binnenkort of ooit nog te gaan doen.
Dat geldt zeker voor acties op het vlak van opdrachten
verwerven. Dus taken die je best nog een dagje of weekje of
maandje of jaartje uit kunt stellen, zoals die ene klant nog
eens bellen om te vragen hoe het nu gaat... Dan is het van
belang dat je "things" gedaan krijgt.
Belangrijk leerpunt in het boek is: gebruik je hoofd om te
denken, niet om te onthouden. Dus zorg voor een systeem
waarmee je altijd weet wat je nog te doen hebt.
Ingewikkeld? Valt wel mee.
Onder andere hier te koop

Hoe LinkedIn nu echt …

Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken
Jan Vermeiren, Bert Verdonck
Een uitstekend en praktisch boek over LinkedIn. Practice
what you preach: de auteurs beginnen met geven. Op hun
website kun je de elektronische versie van het boek gratis
downloaden.
Onder andere hier te koop

The speed of trust

The speed of trust: Dat wat alles verandert
Stephen M.R. Covey, Rebecca Merrill
Hoe hard kun je vertrouwen maken? Volgens Covey heel
hard. Hij stelt dat meer vertrouwen betekent: Meer snelheid
en minder kosten. Als je elkaar vertrouwt, doe je sneller
zaken, en hoeven de contracten niet zo dik te zijn.
Covey onderscheidt vertrouwen in jezelf, in relaties, binnen
organisaties, in organisaties vanuit de markt en mondiaal
vertrouwen. Dat werkt hij uit in competenties.
Een goede basisgedachte, en net als zijn vader heeft deze
Covey wel veel bladzijden nodig voor zijn -op zich
uitstekende- gedachtegoed. Gelukkig ook als audio CD te
verkrijgen (één CD, engelstalig).
Onder andere hier te koop

Geef nooit korting!

Geef nooit korting! - En 30 andere adviezen
over omgaan met prijsdruk
Jos Burgers
Jos Burgers is een van onze favoriete sprekers en auteurs.
Hij behandelt onderwerpen als commercie en
klantgerichtheid op een logische, luchtige en tegelijk rake
manier.
Neem dit boekje over omgaan met prijsdruk. Nu van 17,50
voor 19.95. Verdient zichzelf snel terug als je ook maar één
advies half opvolgt.
Citaten uit dit boek:
Wie nooit te duur is, is waarschijnlijk veel te goedkoop.
Wie erg goedkoop is, heeft heel veel uit te leggen.
Klanten willen geen korting, ze willen alleen niet teveel
betalen.
Nog erger dan klanten die je te duur vinden, is als je jezelf te
duur vindt.
Onder andere hier te koop

Let’s Get Real or …

Let's Get Real or Let's Not Play (Engels) Transforming the Buyer/Seller Relationship.
Mahan Khalsa and Randy Illig
Alleen voor de titel al: let's get real or let's not play.
Een boek dat treffend uitlegt waarom verkopen een nare
bijsmaak heeft, en er een alternatief voor geeft. Khalsa legt
op een heldere manier uit, dat jij alleen slaagt als je helpt je
klanten te slagen. Met basisregels als 'No guessing' en
'Intent counts more than techniques' geeft hij daar handen
en voeten aan. Een deel van het boek gaat over zijn
(ver)koopmodel en stappenplan ORDER. Net iets te
ingewikkeld als je geen professionele verkoper bent wat ons
betreft, maar zeker handig als je het -zoals Khalsa zelf al
aangeeft- niet als dogma gebruikt.
Van dit boek is een uitstekend audioboek verkrijgbaar,
waarop de auteur zelf met enthousiasme en passie op 5 cds
zijn boodschap vertelt (en niet voorleest).
Onder andere hier te koop

FAQ

Hoe gebruik ik deze app?
Waarom voelen veel inhoudelijke professionals zich wat
ongemakkelijk als het gaat om opdrachtgevers vinden?
Hoe word ik beter in opdrachtgevers vinden? 3xC
Help, ik heb nu een opdracht nodig!
Wat bedoelen jullie met “Nee is oké”? Ik wil helemaal geen
nee horen…
Gratis e-cursus?
Waar komt de krokodil vandaan?
Kunnen jullie onze organisatie helpen om beter te worden
in het vinden van opdrachtgevers?

Hoe gebruik ik deze app?
De app Opdrachtgever Gezocht helpt je op verschillende
manieren. Afhankelijk van je vraag zijn er verschillende
ingangen:
• Als je concrete tips zoekt die je in de verschillende fasen van
het opdrachten verwerven kunnen helpen, kijk dan eerst bij de
Kaartjes / tips. Daar vind je tips per fasen in het
(ver)koopgesprek. Handig om bijvoorbeeld vlak voor een
gesprek of telefoontje even te raadplegen.
• Als je achtergrondinformatie wilt, kijk dan bij Meer weten...
om een overzicht van de verschillende fasen van commercie te
krijgen.
• Wil je structureel aan de slag met het verwerven van
opdrachten? Dan is het zinvol om daarvoor je eigen plannetje
te maken. Iedereen heeft zijn persoonlijke stijl, dus kijk dan
bij Checklists om te kijken welke manieren jou het best
bevallen, maak een plan en voer het uit.
• De Videotips geven je korte tips over verschillende
onderwerpen. Blader ze eens door als je ons wilt zien en
horen.
• Wil je meer lezen over het onderwerp? In dat geval is de Beste
boekenlijst wellicht iets voor jou.

Veel plezier met het vinden van mooie opdrachten,
Vrolijke groet van Dreamfactory

Waarom voel ik me
ongemakkelijk?
Veel hoogopgeleide professionals hebben van nature niet
zoveel affiniteit met commercie. In de meeste opleidingen
wordt dit deel van het werk niet behandeld en geoefend. En
in onze cultuur is (of was) een ongeschreven regel dat goed
werk zichzelf verkoopt. Vragen om werk is niet chique. En
nee horen is pijnlijk, want het voelt als een persoonlijk
afwijzing.
Bovendien hebben generaties foute verkopers de
samenleving geleerd om op je hoede te zijn voor
commercie.
Onze ervaring is dat je voor een groot deel van die schroom
af kan komen als je stopt met de geachte dat je moet
pushen en zeuren.
De lange termijn gaat boven de korte termijn. Als je in de
zakelijke dienstverlening iemand iets verkoopt wat hij niet
nodig heeft, dan komt dat bij jou en je organisatie terug.
Het kost je imago, en daarmee veel toekomstige
opdrachten. Als je niet voor de win-win gaat, kost je dat
geld of klanten op lange termijn.
Daarom is ons devies: Nee is oké. Als we niet in die win-win
uitkomen, kun je beter voorstellen om geen zaken te doen.
Dat is misschien niet wat je in de old-school salesboeken
leest, als het gaat over "overwinnen van bezwaren”.

Waarom
voel ik me
Maar
die old-school-salestechnieken
vinden de meeste
klanten
dan ook buitengewoon
onplezierig. En dat lijkt
ongemakkelijk
- vervolg
ons de kans op een langlopende relatie niet bepaald
verhogen.
Zie ook
De drie grootste obstakels voor inhoudelijke
professionals als het gaat om opdrachten vinden ...

Hoe word ik beter?
Vooral door veel te doen. Afhankelijk van je leerstijl zou je
de (gratis) e-cursus kunnen volgen die we als Dreamfactory
aanbieden. Link.
Of je kunt het boek Opdrachtgever Gezocht lezen. Of andere
boeken uit de beste boekenlijst.
En het allerbeste werkt het om aan de slag te gaan. Liefst
met een aantal collega’s, zodat je elkaar kunt helpen met de
3C's:
• Choose: wat ga je doen (zie de Mindmap met 100+
mogelijke commerciële activiteiten voor een overzicht
van mogelijke acties)
• Coach: maak je acties smart, en bereid je voor me een
collega (coach elkaar)
• Check: spreek samen af dat je elkaars geweten bent.

Al doende leer je, en in onze ervaring wordt het daardoor
ook een steeds leuker en natuurlijker deel van je werk.

Nu een opdracht nodig
Tja, dan ben je nu wellicht wat laat.
Opdrachten verwerven is een kwestie van zaaien en
oogsten. Als je het zaaien bent vergeten en nu ineens wilt
oogsten, is het nog niet zo makkelijk. Als je in declarabele
hoogtijdagen nooit aandacht hebt gegeven aan je netwerk,
en nu je zonder opdracht zit je iedereen ineens gaat
benaderen, is nogal duidelijk dat je ze nu benadert omdat je
iets wilt. En daarin hebben ze natuurlijk nog gelijk ook. Dus
wees wel heel zorgvuldig in hoe je netwerkt en vergeet niet
te geven.
Maar het goede nieuws is dat je waarschijnlijk al veel hebt
gezaaid in het verleden.
Mocht je nu te weinig opdrachten en wel veel tijd hebben,
dan adviseren we je een persoonlijk plan te maken. In de
afdeling checklist vind je een voorbeeldplan, en een
overzicht met heel veel verschillende manieren om
commercieel actief te zijn.
In de meeste gevallen helpt het om te beginnen met:
• Achterstallig netwerkonderhoud
Dat is bijna altijd sneller dan nieuwe contacten
opbouwen. Vergeet vooral niet of je bestaande relaties je

Waarom
voelbrengen
ik memet anderen.
in contact willen
Zie ook de kaartjes over
Netwerken - de basis van veel
ongemakkelijk
- vervolg
nieuwe opdrachten.

• Je luciferverhaal bepalen
Hoe tegennatuurlijk het ook lijkt als je te weinig werk
hebt, en je alles wel wilt aanpakken, toch adviseren we
je focus aan te brengen in het werk dat je zoekt. Als je
niet kiest, wordt je niet gekozen. Mensen doen liefst
zaken met iemand die een bewuste keus maakt en zich
ergens in wil specialiseren.

Nee is ok?
De term "nee is oké” gebruiken we om aan te geven dat
verkopen niet betekent dat je iemand iets aansmeert wat hij
niet nodig heeft. Zelfs als je dat voor elkaar zou krijgen,
kost het je je lange termijn relatie. Vandaar: nee is oké. Als
iemand aangeeft dat hij geen hulp wil, dan gaan we geen
nare verkoperstrucs uithalen.
Wat overigens volstrekt niet oké is, is om iemand die je kunt
helpen geen hulp aan te bieden. Altijd hulp aanbieden als je
denkt dat je kunt helpen. Of aanbieden om samen te
onderzoeken óf je wellicht kunt helpen. Als de ander dat
niet wil, dan stopt het daar…

Gratis e-cursus?
Ja, kijk op www.opdrachtgevergezocht.nl/het-

boek/gratis-e-cursus

Hoezo een krokodil?
Wij werken voor inhoudsdeskundige professionals. En vaak
is die doelgroep niet direct enthousiast voor met
onderwerpen als sales en acquisitie.
Toen we ons boek Opdrachtgever Gezocht schreven, kon het
er dus beter maar niet al te sales-achtig uitzien. Dus
zochten we een symbool, en na een paar pogingen kwamen
we op de krokodil. Een eeuwenoud beest, dat met scherpe
tanden onder water ligt te wachten op zijn prooi… Maar in
ons geval moest het natuurlijk wel een vriendelijke krokodil
worden. Zo kwam er een vriendelijke kroko op de cover. Met
een koffertje om het wat zakelijker te maken.
Al snel gingen mensen refereren aan "het krokoboek” of
"de krokotraining”, en toen hebben we de kroko een steeds
grotere rol gegeven bij het verspreiden van ons
gedachtengoed.

Kunnen jullie ons helpen?
Leuk dat je het vraagt! Dat is ons vak, en dat doen we op
een aantal manieren. Met ons bedrijf Dreamfactory helpen
we organisaties die willen dat hun inhoudelijke
professionals een grotere rol spelen bij het vinden en
(tevreden) houden van klanten. Dat doen we voor
ingenieursbureaus, ICT-ers, advocatenkantoren,
milieukundigen en vele andere inhoudelijke specialisten
met programma’s die vaak een combinatie zijn van
praktijkondersteuning, training en coaching van
inhoudelijk sterke professionals en hun managers.
Als je met je organisatie aan de slag wilt helpen we je graag.
Je bent welkom voor een gesprek op onze dromenzolder,
waarbij we graag onze ervaringen op dit gebied met je
delen, en kijken of we ook jullie organisatie zouden kunnen
helpen.
Als je aan het werk wilt zonder de rest van je organisatie
erbij te betrekken, of als je eenpitter bent, adviseren we je
om te beginnen met het lezen van ons boek, en het volgen
van de gratis e-cursus.
In een beperkt aantal gevallen coachen we ook individuele
professionals. Neem contact op als je meer wilt weten.
info@dreamfactory.nl of 070-3879083

www.dreamfactory.nl

