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Ik noem dit het verkopersdilemma: richt je je op het halen van je target, of 
doe je een stap terug om aan je skills te werken?

Wanneer verkopers zeggen dat ze geen tijd vrij kunnen maken om te 
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling omdat ze al moeite hebben om 
hun targets te halen, zeg ik: heel begrijpelijk. Je hebt het veel te druk om je 
baan niet kwijt te raken.

Maar weet je wat het gekke is? De beste tijd om in jezelf te investeren 
is vaak wanneer je het daar 'te druk' voor hebt. Tegenwoordig heb ik zelf 
geen verkooptargets meer maar leer ik — als schrijver voor de Wall Street 
Journal, spreker en growth leader bij Salesforce — anderen hoe ze hun 
targets kunnen verpletteren. Ik zeg dit niet om op te scheppen, maar om 
iets duidelijk te maken: 

Ik ben op dit punt gekomen door beroepsstudent te 
worden, en door me volledig in te zetten voor mijn vak.
Toen ik net begon in mijn salescarrière, probeerde ik CFO’s te overtuigen 
van miljoeneninvesteringen in technologie. Ik kreeg daarbij vragen 
over zaken waarvan ik nog nooit gehoord had (contra revenue? WHIP? 
wat?). Dat was de reden om mij op te geven voor een eendaagse cursus 
boekhouden aan het UCLA (University of California, Los Angeles). 

Het ging tergend langzaam, alsof je kijkt naar verf die aan het drogen is. 
(En in sales kijken we liever naar drogende inkt, toch?). Maar het was het 
waard. Vanaf dat moment begreep ik de vragen die ik kreeg van CFO’s, 
sprak hun taal, en kon ik uitleggen hoe ik ze kon helpen.

Tiffani Bova
Global Growth and Innovation 
Evangelist, Salesforce

Niet lang daarna had ik moeite met het vinden van nieuwe kansen. Ik had 
zoveel energie gestoken in het sluiten van ingewikkelde deals, dat ik de 
basics, zoals koude acquisitie, een beetje uit het oog was verloren. En dus 
las ik een aantal salesboeken, hield mijn netwerk goed in de gaten, volgde 
een training over 'solution selling', en oefende me suf. 

Binnen een paar maanden zat ik er weer lekker in. Ik dacht beter na over 
waar ik mijn energie in stak, en met succes. Waar anderen binnen mijn 
team moeite hadden om hun targets te halen, ging ik er zelfs overheen.

Nu zijn we 25 jaar verder in de tijd, en ik heb inmiddels een carrière waar 
ik heel blij mee ben. Zoals velen van jullie werd ik gewoon in het diepe 
gegooid, en moest ik zelf maar zien uit te zoeken hoe ik een professionele 
verkoper moest worden. In die tijd was er nog geen internet, geen social 
media en geen Salesforce. Het enige dat ik had was een single-user versie 
van Act! of GoldMine met een klein beetje Excel en een stuk kauwgom om 
het allemaal bij elkaar te houden. Die goeie ouwe tijd!

Maar wat het grote verschil heeft gemaakt, was de bewuste keuze om 
in mezelf te investeren op een moment dat niemand anders dat deed. 
Ik zie het nu als mijn grootste missie om anderen te inspireren om dat 
ook te doen.

Daarom hebben we How to Sell ontwikkeld, een complete 
salesgids. Hierin leer je alle basisvaardigheden die je als 
moderne verkoper nodig hebt. Zodat je nooit zelf het wiel 
hoeft uit te vinden.

Terug naar hoofdpagina | 3
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Hoe je een salesproces creëert 
waarmee je deal na deal sluit
Leer hoe je succesvol een deal binnenhaalt, van het vinden van prospects tot het 
sluiten van de deal.

HOOFDSTUK 1

Wat we bespreken

Arrow-circle-right Wat is het salesproces?

Arrow-circle-right Wat zijn de belangrijkste stappen 
in het salesproces?

Arrow-circle-right Wat zijn veelvoorkomende fouten 
in het salesproces?

↶ Klik om naar het hoofdstuk te gaan
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Wat is het salesproces?
Het salesproces omvat alle stappen die een verkoper zet vanaf product- en marktonderzoek 
tot aan het binnenhalen van de deal, en daarna.

Het aantal stappen in het salesproces is afhankelijk van de branche waarin de medewerker actief is,  
het product en de prospect, maar bestaat altijd uit vier hoofdfasen:

Het salesproces omvat vier fasen, van 
vroegtijdig onderzoek tot het onderhouden 
van een goede klantrelatie.

Onderzoek Prospecting Verkoopgesprek  
en afsluiten

Relaties 
onderhouden



Klik om naar het hoofdstuk te gaan Terug naar hoofdpagina | 6

Wat zijn de belangrijkste stappen in het salesproces?
Of je nu een ervaren sales rep bent of pas in de branche aan de slag gaat: deze stappen helpen je een nog 
betere verkoper te worden. Je kunt zelf extra stappen toevoegen of de bestaande stappen aanpassen om 
deze beter te laten aansluiten op jouw bedrijf, product of prospect.

Productkennis opbouwen

Tot voor kort werkten salesteams en productexperts afzonderlijk van 
elkaar. Wanneer een verkoper een productspecifieke vraag niet direct kon 
beantwoorden tijdens een verkoopgesprek, verwees deze de prospect naar 
een interne productmanager. Tegenwoordig verwachten klanten dat sales 
reps hun product door en door kennen. Meer kennis zorgt voor een vlotte 
communicatie, betere klantrelaties en een snellere salescyclus.

01

Je leert je product het best kennen door productdemo’s 
te bekijken en persberichten en documentatie te lezen. 
Stel vragen aan de ontwikkelaars of productmanagers over 
de functionaliteit, het gebruik en de mogelijke valkuilen van 
het product. Schrijf op wat volgens jou opvallende functies 
of kenmerken van het product zijn, en hoe deze het de klant 
makkelijker kunnen maken.

Met het leerplatform myTrailhead 
kun je producttrainingen op maat 
volgen, bonussen verdienen en 
je voortgang volgen.

Meer weten Arrow-circle-right

https://www.salesforce.com/products/mytrailhead/overview/
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Name

Education

Company

Age

Job Title

Onderzoek jouw ideale prospect
Veel bedrijven maken een zogenaamde 'buyer persona' aan, waarin 
de demografische achtergrond, het gedrag en interesses van de ideale 
prospect terugkomen.

Als je geen toegang hebt tot een buyer persona, onderzoek dan zelf 
goed je doelmarkt. 

Dit zijn de belangrijkste vragen die je kunnen helpen bij 
je onderzoek:

 � Welke kopersgegevens heb ik al die me kunnen helpen bij het 
vaststellen van de ideale prospect?

 � Welke unieke behoeften vervult mijn product of dienst en wie 
heeft deze behoeften?

 � Wat zijn de kenmerken van prospects waar mijn concurrenten 
zich op richten?

 � Waar wonen mijn ideale prospects, en op welke manier hebben 
zij contact met vergelijkbare bedrijven?

02

Praat met ervaren verkopers en managers over 
klanten met wie ze hebben gewerkt en verzamel 
informatie over hun behoeften en knelpunten. Om 
je onderzoek af te ronden, kun je een analysetool 
voor concurrentieonderzoek gebruiken om erachter 
te komen welke strategieën de meest winst opleveren 
voor concurrenten en hoe je deze kunt inzetten 
om prospects te vinden.

Met Einstein Relationship Insights 
kun je geautomatiseerde workflows 
en digitale assistenten gebruiken 
om onderzoek te doen en prospects 
te beoordelen en te zien welke de 
meeste kans maken op conversies.

Meer weten Arrow-circle-right

https://www.salesforce.com/products/sales-cloud/tools/einstein-relationship-insights/
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Prospecting en leadgeneratie

Prospecting is het vinden van goede verkoopkandidaten. Dit kunnen 
zowel personen als bedrijven zijn. 

03

Vraag eerst om verwijzingen bij je collega-verkopers 
of mensen binnen je netwerk, en ga daarna in online 
portals en communities op zoek naar vruchtbare 
prospects. Zoek op product- of branchetermen 
op platforms zoals LinkedIn, en kijk daarna op 
betrouwbare, maar kleinere sites die prospects 
regelmatig gebruiken om productonderzoek te doen. 

Om meer informatie te verzamelen over specifieke behoeften 
en knelpunten kun je sites bezoeken waar prospects reageren via 
commentaren of forums. Wanneer je een prospect vindt waar je graag 
mee aan de slag wilt, kun je deze zoeken op LinkedIn of ZoomInfo om 
alle beschikbare contactgegevens te vinden.

Daarnaast kun je campagnes voor het genereren van inkomende leads 
gebruiken om geïnteresseerde contacten naar je pipeline te sturen via 
display ads, paid search ads, en social media ads. Werk samen met je 
marketing- en communicatieteams om deze campagnes op te zetten. 
Zorg er tenslotte voor dat je alles uit je CRM haalt om het zoeken naar 
prospects te stroomlijnen.
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Hieronder staan een aantal aftastende vragen die het gesprek 
kunnen sturen:

 � Welke knelpunten of problemen zijn er op dit moment?

 � Hoe zijn deze problemen van invloed op je dagelijkse werk of leven?

 � Wat weerhoudt je ervan duurzame oplossingen te vinden?

 � Als je oplossingen hebt toegepast die niet werkten, hoe komt het dan 
dat ze niet werkten?

 � Hoe zou de ideale oplossing eruitzien?

Zodra je antwoorden hebt op de bovenstaande vragen, kun je eenvoudig 
bepalen welke producten de problemen van prospects kunnen oplossen. 
Als een prospect geen probleem heeft dat met je product kan worden 
opgelost, schrap je deze van je lijst.

Prospects beoordelen
Niet alle prospects zijn gelijk. Voordat je tijd investeert in je pitch, moet je 
nagaan of je product goed aansluit bij de prospects die je hebt gevonden. 
Daarvoor heb je een kwalificatiegesprek nodig.

Tijdens het kwalificatiegesprek verzamel je basisinformatie zoals het 
budget, de autoriteit, de behoefte en de tijdlijn, waarmee je de prospects 
kunt bepalen die sneller zullen overgaan tot een aankoop. 

Focus je tijdens het gesprek op de volgende hoofdvragen:

 � Wat heeft de prospect nodig, en kan je product aan deze behoefte 
voldoen?

 � Is je prospect van plan om binnenkort een productaankoop te doen? 
Zo ja, wanneer?

 � Hoeveel geld is je prospect kwijt aan je product?

 � Wie heeft de autoriteit om de aankoop te doen?

Klantbehoeften analyseren

Zodra je je lijst met waarschijnlijke prospects verder hebt afgebakend, ga je 
hun behoeften diepgaand analyseren. Plan een nieuw gesprek met elke 
prospect om nog beter te begrijpen wat deze nodig heeft en hoe je aan die 
behoefte kunt voldoen (dit wordt ook wel een 'discovery call' genoemd). 

04 05

Laat je gesprek niet aanvoelen als een ondervraging. 
Behandel je prospect zoals je je beste vriend zou 
behandelen.

Cynthia Barnes, oprichter, National Association of Women 
Sales Professionals (NAWSP)

95% van alle kopers maakt aankoopbeslissingen 
op basis van emotie. Weten wat de emotionele 
hefbomen van je prospect zijn, is dus essentieel.
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Er zullen altijd bezwaren op tafel komen tijdens een 
verkoopgesprek, dus bereid je vooraf alvast voor op 
de meest waarschijnlijke.

Een verkoopgesprek leiden

En dan is het eindelijk tijd om je product aan te bieden als oplossing voor 
de problemen van de prospect. 

Om je verkoopgesprek voor te bereiden, pas je je pitch aan de prospect 
aan en schrijf je aannemelijke bezwaren op, met de antwoorden die deze 
bezwaren kunnen wegnemen. Stuur voorafgaand aan het verkoopgesprek 
een offerte of een direct te ondertekenen contract, zodat de tegenpartij 
alles bij de hand heeft om zijn handtekening op de stippellijn te zetten en 
de deal zo snel mogelijk te sluiten.

Zorg er tijdens het verkoopgesprek voor dat je oplossingen bespreekt, niet 
de productkenmerken. Wees erop bedacht dat je niet in de verdediging 
schiet bij het horen van bezwaren, en neem de tijd om door te vragen, 
zodat je weet wat de kern van het probleem is. Tenslotte stel je na afloop 
van de presentatie een stappenplan voor. Hieronder vallen eventuele 
vervolggesprekken en een voorgestelde deadline om de deal te sluiten.

06

PRO TIP

De 'Feel, Felt & Found'-formule 

Bereid je antwoorden op mogelijke bezwaren 
voor met de 'Feel, Felt & Found'-formule:  
"Ik snap dat je je zo voelt (Feel). Anderen 

dachten hetzelfde over [ons product] (Felt). 
Maar zij zijn er inmiddels van overtuigd dat 

[ons product] het geld/de tijd/energie waard 
is omdat [reden] (Found)."
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Follow-up en sluiten van de deal

Neem direct na het verkoopgesprek opnieuw contact op met de 
prospect: vat het gesprek samen, bied extra informatie waar om werd 
gevraagd en herhaal nog eens de vervolgstappen. 

De prospect reageert mogelijk nog met aanvullende vragen over je 
product. Beantwoord deze direct en dring bij je prospect aan op het 
maken van een aankoopbeslissing uiterlijk op de datum die tijdens het 
verkoopgesprek werd genoemd. Je kunt dit nog eenvoudiger maken door 
het PDF-contract te sturen met een elektronische handtekening.

Werken aan de relatie en upselling

Als alles goed gaat, is je prospect nu een klant. Gefeliciteerd! Het 
salesproces is echter nog niet voltooid. Tevreden klanten bieden een 
geweldige kans voor cross-selling en upselling.

De 3 F’en-formule van Barnes maakt dit gemakkelijk:

Ga na of de klant 
tevreden is.

Ga na of de klant 
vragen heeft 

of problemen 
ondervindt met 

het product.

Ga na of alles naar 
wens is, en vraag of 
de klant nog andere 

problemen heeft 
die je kan helpen 

oplossen.

07 08

DAGEN  
na de sale

3
WEKEN 

na de sale

3
MAANDEN 
na de sale

3

Upselling is meer dan alleen een salestactiek: het is 
een klanttevredenheidstactiek die je kan helpen een 
nog betere relatie met je klanten te krijgen door het 
bieden van meerwaarde.

Alex Turnbull, CEO and founder, Groove
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Veelvoorkomende fouten in het salesproces
We willen jou zien slagen. Dit betekent dat je de meest voorkomende fouten die het salesproces 
verstoren, moet zien te voorkomen. Hieronder lees je een aantal tips om deze fouten te vermijden. 

Slechte voorbereiding

Om succesvol te verkopen, is onderzoek essentieel. Na een goed 
uitgevoerd onderzoek kun je vol vertrouwen vertellen over je 
product en welke problemen je product kan oplossen. Na een 
slecht of helemaal niet uitgevoerd onderzoek verliezen prospects 
hun vertrouwen in je product en in je bedrijf. Neem de tijd om te 
doorgronden wat je verkoopt, maar ook wie je doelgroep is, zodat 
je unieke problemen kunt aanpakken en gepaste waardevoorstellen 
kunt aanbieden.

Geen behoeftenanalyse doen (discovery call)

Veel verkoopmedewerkers denken dat een ‘qualifying call’ voldoende 
is om de beste prospects van hun lijst te selecteren. In de meeste 
gevallen is dit gesprek echter nog maar een ruwe schets en brengt het 
niet alle behoeften van een prospect in kaart. 

Een salespitch houden vóór het 
kwalificeren van leads

Veel enthousiaste sales reps zijn zo gefocust op targets en 
commissies dat ze de qualifying calls en discovery calls 
overslaan en onmiddellijk beginnen met de salespitch. Het 
resultaat is vaak teleurstellend: de niet-onderzochte prospect 
heeft weinig interesse, onvoldoende budget of is niet bij machte 
om aankoopbeslissingen te nemen.

Benadrukken van de productfuncties 
in plaats van de waarde

Het komt vaak voor dat verkopers een verkoopgesprek leiden 
door de functies van een product aan te prijzen. Het probleem 
is dat prospects niet op zoek zijn naar functies. Ze zijn op zoek 
naar oplossingen en meerwaarde.

Verkoop de voordelen, niet het bedrijf of het product. 
Mensen kopen resultaten, geen productfuncties.

Jay Abraham, Executive Sales Coach
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Niet empathisch zijn
Wanneer sales reps te gefocust zijn op het sluiten van deals, 
kunnen ze overkomen als drammerig. Niemand wil een 
aankoopbeslissing maken onder druk. Zie je prospect niet 
als een potentiële klant, maar zie hem of haar als een vriend. 
Luister empathisch naar zijn problemen. Dit zorgt voor 
vertrouwen en loyaliteit, waardoor diegene makkelijker een 
aankoopbeslissing zal nemen. 

Teveel praten
Verkopers die aan de lopende band deals sluiten, zijn meer 
aan het luisteren dan dat ze zelf aan het woord zijn. Wanneer 
je voortdurend aan het woord bent, raak je vervreemd van 
prospects en glippen de ooit zo veelbelovende deals uit 
je handen. Veel studies hebben zelfs de negatieve invloed 
aangetoond van meer praten dan luisteren tijdens een 
verkoopgesprek. Experts raden een 60/40 verdeling aan, 
waarbij je voor 60% aan het luisteren bent. Dit geeft verkopers 
voldoende tijd om te laten zien welke meerwaarde ze te bieden 
hebben, maar laten tegelijkertijd vooral de prospect aan het 
woord.

Niet voorbereid zijn op bezwaren
Er zijn tal van mogelijke bezwaren te noemen tegen een sale: 
de kosten, slechte timing, onvoldoende behoefte, gebrek aan 
productfunctionaliteit en noem maar op. Op deze bezwaren 
kun je vaak gemakkelijk anticiperen. Helaas slagen veel 
verkopers er vaak niet in om deals te sluiten doordat ze niet 
weten hoe ze bepaalde veelvoorkomende bezwaren kunnen 
weerleggen. De beste oplossing is om alle aannemelijke 
bezwaren van prospects op een rijtje te zetten met behulp van 
de '3 F’en-formule' van Barnes om empathische en effectieve 
antwoorden voor te bereiden.

Verkoopgesprekken te lang maken

In deze tijd van online verkopen ziet sales leader en consultant 
Larry Long Jr. dat verkopers moeite hebben om een gesprek 
kort genoeg te houden om de aandacht van de prospect vast te 
houden. Het resultaat is volgens hem een slechte betrokkenheid 
en een afnemende productinteresse. Gelukkig is de oplossing 
simpel: Beperk je gesprekken (face-to-face of telefonisch/
online) tot maximaal 30 minuten. Dit dwingt je om niet af te 
dwalen en je te focussen op de informatie die essentieel is voor 
de verkoop.
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Zorg voor een vloeiend 
salesproces met Sales Cloud

Profiteer van onderzoekstools, 
automatisch loggen van communicatie 
en realtime pipelinegegevens, allemaal 
op één platform.

Meer weten Arrow-circle-right

Te lang wachten tot de follow-up

"Hoe langer je wacht tot de follow-up van een prospect na 
een verkoopgesprek, hoe kouder de sale wordt", waarschuwt 
Barnes. Luie of afgeleide sales reps sturen soms pas dagen na 
het verkoopgesprek hun follow-up per e-mail. Tegen die tijd is de 
interesse die er in het product was al weggeëbd, waardoor het veel 
moeilijker wordt om de deal te sluiten. Vermijd deze valkuil door 
direct na je verkoopgesprek follow-upberichten te sturen. 

https://www.salesforce.com/nl/products/sales-cloud/overview/


75%
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De juiste aanpak 
van sales prospecting
Of je nu pas net aan de slag gaat als beginner of als expert hoopt verder te 
kunnen groeien: deze handleiding over sales prospecting wil je niet missen.

HOOFDSTUK 2

Wat we bespreken

Arrow-circle-right Uit welke fasen bestaat sales 
prospecting?

Arrow-circle-right Hoe vind ik nieuwe salesprospects?

Arrow-circle-right Hoe benader ik een nieuwe 
salesprospect?

Arrow-circle-right Hoe kwalificeer ik een salesprospect?

Arrow-circle-right Hoe verplaats ik salesprospects naar 
de volgende fase in de salescyclus?

↶ Klik om naar het hoofdstuk te gaan
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Ze benaderen leads (mogelijke salescontacten) en nurturen deze tot 'kansen' (leads die na verloop van tijd zijn opgewarmd).  
Er zijn verschillende technieken voor sales prospecting, van het plegen van telefoontjes tot het sturen van direct mail, het bijwonen van netwerkevents 
en het contact maken op sociale platforms zoals LinkedIn.

De fasen van sales prospecting
Het salesproces gaat van cold leads tot warme kansen tot gloeiendhete deals. Prospecting is wat er gebeurt tussen 
de volgende stadia:

Sales en marketing 
zorgen voor leads.

Leads zijn ongekwalificeerde 
prospects. Leads kunnen 

voortkomen uit marketing 
(denk aan een webinar 
waar een invulformulier 
voor nodig is) of sales 

(denk aan koude acquisitie).

VAN LEADS TOT KLANTENTOT MOGELIJKHEDEN

Sales zet leads 
om in prospects.

Sales leert leads beter 
kennen en beslist of ze een 
goede match zijn voor het 

product. Als dat zo is, is 
de lead 'gekwalificeerd' om 

een prospect te worden.

Sales nurturt de relatie 
met prospects en 
creëert kansen.

Naarmate sales de interesse 
voor de sale opwekt onder 

prospects, worden deze 
prospects 'kansen' die steeds 

eerder zullen overgaan tot 
een aankoop.

Sales zet kansen 
om in deals.

Na tal van gesprekken blijven 
er uiteindelijk twee soorten 

kansen over: 'gesloten-
verloren' (boehoe) of 

'gesloten-gewonnen' (yes!).

Wat is sales prospecting?
Prospects zijn potentiële klanten, en prospecting is het vinden van potentiële klanten.  
Verkopers gebruiken prospecting om hun potentiële klantenbestand uit te breiden. 
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Hoe vind ik nieuwe salesprospects?

We zouden het kunnen hebben over alle verschillende platforms die er zijn, maar we focussen ons op LinkedIn, 
omdat dit wereldwijd het meest gebruikte platform is. Hieronder lees je een aantal tips om aan de slag te gaan: 

Als het gaat om het online vinden van prospects, is LinkedIn de grootste visvijver.

Stephanie Svanfeldt
Strategic Account Executive, Salesforce 

75%

Volg de prospect voordat je contact maakt.

Tenzij je een InMail stuurt, wat een gesponsord bericht is, moet 
je contact maken met prospects voordat je ze op LinkedIn een 
bericht kunt sturen. Volg ze en like, deel en plaats comments bij 
hun statusupdates om verder in hun netwerk door te dringen. 

Vind ze in Groups.

Je kunt sneller contact maken met prospects door je aan te sluiten 
bij een groep waarbinnen je prospect actief is. Kijk op hun profiel 
naar de groepen waar ze bij aangesloten zitten en meld jezelf ook 
aan bij relevante groepen, om af te stemmen op posts van de groep. 

Maak ze enthousiast.

Volg de activiteit van de prospects en laat zien dat je 
geïnteresseerd bent in de ideeën van je prospects. Je kunt 
ook kijken naar de informatie die ze extra benadrukken 
op hun profiel, zoals trainingen, presentaties en innovatieve 
inzichten, en 'endorse' ze voor de vaardigheden die hoog 
op hun lijstje staan.
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De trend van personalisatie zien we nu ook terug in sales. Hoe kun je 
opvallen in de menigte? Hoe kun je echt iets gemeenschappelijks vinden 
dat de relatie in een stroomversnelling brengt? Dit zijn een aantal stappen 
die je kunt volgen:

Vertrouw op Customer Relationship Management (CRM).
Sales prospecting wordt steeds moeilijker, nu we relevanter en persoonlijker 
te werk moeten gaan bij elk contactmoment. We hebben technologie 
nodig om de kloof te dichten. CRM biedt je een controlekamer voor al je 
interacties met je prospects: de laatste e-mail die je hebt gestuurd, notities 
van je besprekingen, en de salespitch die je hebt gehouden. Alle informatie 
die je nodig hebt, ligt dus binnen handbereik.

Baan je een weg in hun wereld door onderzoek.
Onderzoek is de basis. Als het om een beursgenoteerd bedrijf gaat, kun je 
de beleggersrapporten lezen. Als het om een midden- of kleinbedrijf gaat, 
kun je Google alerts instellen om op de hoogte te blijven van persberichten. 
Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over problemen en het 
personeel, zodat je de juiste dingen tegen de juiste persoon zegt.

Vind het juiste kanaal.
Iedereen is verschillend. Daarom moet elke aanpak ook verschillend 
zijn. Sommigen van ons zijn nog old school en spreken iemand het liefst 
telefonisch. Anderen doen alles vanuit hun inbox. Maar hoe vind je nu 
het juiste kanaal? Ga hiervoor geen enkele inspanning uit de weg. Als 
de prospect zijn of haar telefoon niet opneemt, probeer je contact te 
maken via LinkedIn. Lukt het nog steeds niet? Stel dan een mailtje dat 
de aandacht trekt. Blijf werken aan de interactie totdat je een vonk ziet 
overslaan. 

Hoe benader ik een nieuwe salesprospect?

Sales Cloud maakt 
het gemakkelijk 
om contact te maken 
met prospects en 
te groeien.

Bekijk een demo 
om te weten hoe  Arrow-circle-right

Wees relevant wanneer je iemand benadert.

Stephanie Svanfeldt
Strategic Account Executive, Salesforce 

https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-sales/
https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-sales/


Als het doel simpel is — 
een hogere omzet zonder 
hogere kosten — is de 
oplossing ook simpel. 
Richt je aandacht op 
prospecting. Breid je 
klantenbestand uit en 
zorg voor echte groei."

Orlando Gadea Ros
Stanley Black & Decker
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Hoe kwalificeer ik een salesprospect?

Iedereen met wie je in gesprek gaat, is belangrijk. Want als diegene niet de juiste 
persoon is om mee te praten, kan die je naar de persoon sturen die dat wel is. 

Het kwalificeren van een prospect is een belangrijk stukje van de puzzel. 
Hieronder staan een aantal vragen die je helpen beoordelen of een 
prospect een goede match is:

Is dit de juiste persoon?

 � Past de prospect bij je ideale klantprofiel?

 � Is diegene al geïnteresseerd in je product?

 � Heeft diegene invloed op de deal, of zelfs de bevoegdheid om 
aankopen te doen?

Is dit het juiste bedrijf?

 � Ligt het binnen je regio?

 � Is de branche een goede match?

 � Hoe groot is het bedrijf? (Denk daarbij niet alleen aan het aantal 
medewerkers, maar ook aan de consumptiegrootte.)

Is dit het juiste project?

 � Beschikt de afdeling over de middelen om je prijs te betalen?

 � Heeft het project dit jaar prioriteit bij het bedrijf?

 � Gebruikt het team het product voor het juiste doeleinde, d.w.z. 
op een manier die impact heeft?
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Hoe kan ik prospects verschuiven naar 
de volgende fase in de salescyclus? 
Onderzoek is belangrijk, maar je hebt meer nodig dan dat om het gesprek naar 
een hoger niveau te tillen. 

Het is tenslotte voor prospects net zo eenvoudig om onderzoek te 
doen naar ons als andersom. We komen niet veel verder door dezelfde 
algemene informatie te herhalen.

Je zult niet alleen hun taal, maar ook hun dialect moeten leren spreken 
om erachter te komen wat hen precies bezighoudt op het werk. Dat 
betekent dat je moet weten wat de specifieke trends zijn in hun branche, 
hun bedrijf en zelfs in hun leven.

Verzamel je best practices in 
prospecting en zet ze grootschalig 
in. Sales Cadences neemt managers 
mee aan de hand van een aantal 
stappen. Denk hierbij aan wanneer 
je moet mailen in plaats van bellen, 
welk belscript je moet gebruiken, 
en welk materiaal je moet sturen 
als prospects nee zeggen.

Meer weten  Arrow-circle-right

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/high-velocity-sales-for-sales-managers/learn-the-basics-of-sales-cadences


Ik kan pas weten wat je 
pijnpunt is, als ik je branche 
ken. Ik kan bijvoorbeeld 
zeggen: "Het is een pittige 
tijd geweest voor jullie." 
Maar dat doe ik niet. Dit 
is wat ik zeg: "Ik weet dat 
je huurders vragen om 
huurverlenging, dat er een 
gat zit in jullie supply chain 
en dat het steeds moeilijker 
wordt om met werknemers 
te communiceren. Laten we 
er samen eens naar kijken."
Stephanie Svanfeldt
Strategic Account Executive, Salesforce
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Hoe je je salespipeline 
laat stromen en groeien
Dankzij pipelinebeheer kun je kleine problemen ondervangen voordat 
ze uitgroeien tot grote.

HOOFDSTUK 3

Wat we bespreken

Arrow-circle-right Wat is een salespipeline?

Arrow-circle-right Uit welke fasen bestaat een 
salespipeline?

Arrow-circle-right Hoe bouw je een gezonde 
salespipeline?

Arrow-circle-right Hoe beoordeel je een salespipeline?

↶ Klik om naar het hoofdstuk te gaan
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Wat is een salespipeline?
Een salespipeline is een visuele weergave van waar je prospects 
zich bevinden in het salesproces.  

Het helpt je een inschatting te maken van het aantal deals dat je 
verkopers sluiten in een bepaalde week, maand of kwartaal. Hiermee kun 
je de gezondheid van je bedrijf peilen.

Je kunt een pipeline een beetje zien als een stromende rivier. Als er 
stroomopwaarts problemen zijn, zullen er stroomafwaarts uiteindelijk 
ook problemen optreden. Dankzij pipelinebeheer kun je kleine 
problemen ondervangen voordat ze grote problemen worden, 
die de omzet omlaag kunnen halen. 

TIP

Verwar een salespipeline 
niet met een salesprognose. 

Een salespipeline richt zich op het nu 
en wat verkopers nu zouden moeten doen om 
deals te sluiten. Een salesprognose geeft een 

schatting van welke omzet een bedrijf kan 
binnenhalen als die kansen daadwerkelijk worden 

benut.
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Uit welke fasen bestaat een salespipeline?

Prospecting

Sales prospecting is de zoektocht naar potentiële klanten of kopers 
van je product, en brengt veel onderzoek en communicatie met zich 
mee. Je hebt outbound prospecting, waarbij je via koude acquisitie 
mensen benadert die je hebt gevonden door onderzoek op LinkedIn 
of Google, en je hebt inbound prospecting, waarbij je iemand 
benadert die al interesse in je product heeft getoond door je website 
te bezoeken of door zich aan te melden voor je nieuwsbrief. 

Leadkwalificatie

Verspil geen waardevolle tijd en middelen aan een deal die 
toch niet wordt gesloten. Richt je liever op het kwalificeren of 
filteren van je leads. Dit doe je door het aanmaken van het ideale 
klantprofiel  waarin de kenmerken terugkomen van het type klanten 
dat je wilt binnenhalen. Om leads dieper de pipeline in te sturen, 
kun je overwegen om een e-book of een ander gratis hulpmiddel 
aan  te bieden om te bepalen of de prospect geïnteresseerd is. 
Het kan ook nuttig zijn om een inleidende discovery call te houden 
om te peilen wat de behoeften van de prospect zijn, voordat 
je overgaat tot een verkoopgesprek.

Het is niet moeilijk om prospects geïnteresseerd 
te krijgen in een nieuwe functie of functionaliteit, maar 
ervoor te zorgen dat ze hier prioriteit aan geven en 
bereid zijn ervoor te betalen, dat is het lastige gedeelte.

Hassan Abdalah
Account Director, Salesforce

1

2 Prospecting
Leadkwalificatie
Verkoopgesprek of demo
Voorstel
Onderhandeling en afspraken
Ondertekenen van contract
Na de aankoop
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PRO TIP

Personalisering 

Je prospects moeten er zeker van zijn dat jij 
hun bedrijf door en door kent. Daarom moet 
je zorgen dat je hen geen universeel voorstel 

doet, maar een product op maat dat is 
aangepast aan hun specifieke knelpunten.

Verkoopgesprek, demo of vergadering
Dit is het punt waar je gaat voor de verkoop met een demo of 
meeting. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen zich bewust zijn van 
het doel van deze meeting. Met jullie gezamenlijke inzichten bouw 
je een business case waarin je kunt laten zien hoe je product de 
prospect helpt bij het behalen van zijn of haar doelstellingen.

Voorstel
Dit is het stadium waarin je een officieel verkoopaanbod doet. Je vat 
samen hoe je bedrijf je mogelijke knelpunten kan helpen aanpakken, 
je herhaalt nog eens alle prijsinformatie en je laat zien waarom je 
product de investering meer dan waard is. Dit is ook het moment 
wanneer je vertelt op welke manier jouw voorstel zich onderscheidt 
van die van de concurrenten. 

Onderhandeling en afspraken
De prospect heeft waarschijnlijk bezwaren en aanvullende vragen 
waardoor het oorspronkelijke voorstel zal moeten worden herzien. 
Bespreek samen of de werkzaamheden kunnen worden uitgebreid 
of beperkt, de prijs kan worden aangepast en of de verwachtingen 
kunnen worden bijgesteld om het samen eens te worden.

Ondertekenen van contract
Laat die bubbels maar knallen want je hebt zojuist een deal 
gesloten! Maak het ondertekenen gemakkelijk door een digitale 
ondertekeningstool waarmee je bijna-klant het contract waar dan 
ook ter wereld kan ondertekenen en uploaden. 

3 Na de aankoop
Als je een deal sluit, denk je misschien dat alles achter de rug is, 
maar de klantervaring is nog maar net begonnen. Wat de koper 
van jou verwacht, is persoonlijke aandacht en een regelmatige 
voortgangsbewaking van het account. Je kunt bestaande klanten 
op de juiste momenten cross-selling van nieuwe diensten aanbieden, 
en upselling van hoogwaardige oplossingen. Zorg ervoor dat je 
je nieuwe klanten goed in de watten legt, want verwijzingen en 
toekomstige verkopen zullen daarvan afhangen.

7

4

5

6



Eigen jezelf dat account 
ook echt toe, want als 
jij niet zorgt voor de 
follow-up, kan iedereen 
die het wil het zomaar 
overnemen. Zorg ervoor 
dat je altijd momentum 
in het gesprek houdt."

Galem Girmay
Sales Executive, GoContractor
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Hoe bouw je een gezonde salespipeline?
Een gezonde pipeline stroomt: prospects bewegen zich binnen een specifiek 
tijdsbestek van de ene fase naar de volgende, of ze worden uitgefilterd. 

Verkopers kunnen een gezonde pipeline bouwen door voortdurend verse leads 
binnen te halen, die leads te kwalificeren en vervolgens te nurturen om interesse te 
wekken en uiteindelijk deals te sluiten. Deze stroom kan worden gevolgd, beheerd en 
bekeken in een Customer Relationship Management-systeem (CRM). 

Kwalificeren van leads

We hebben al eerder besproken hoe belangrijk het is om te achterhalen 
of iemand een goede match is voor je product door de lead te kwalificeren. 
Elk bedrijf heeft weer andere criteria voor wat telt als een goede lead. 
Veel bedrijven werken zelfs met een systeem voor lead scoring om te 
bepalen hoe aannemelijk het is dat een lead overgaat tot een aankoop. 

Pro TIP

Maak gebruik van AI-tools om leads 
te analyseren en te sorteren

In het verleden was lead scoring een 
handmatig proces. Maar met de enorme 
hoeveelheden klantgegevens die moeten 

worden geanalyseerd, wordt dit steeds 
ingewikkelder zonder tools. Gebruik 

hiervoor software voor lead scoring, zoals 
die van Sales Cloud, zodat je minder leads 

handmatig hoeft te analyseren. 

Lees dit blog voor meer info Arrow-circle-right

https://www.salesforce.com/nl/blog/2019/02/voorspellende-lead-scoring-met-AI.html
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Nurturen van leads
Het nurturen van leads is het ontwikkelen en versterken van 
een relatie door middel van krachtige inzichten die vertrouwen 
geven in je product. 

Er zijn tal van manieren om dit voor elkaar te krijgen, maar 
e-mailmarketingtools zoals Pardot zijn kostenefficiënt 
en makkelijk om mee te werken. Je kunt leads relevante 
content sturen, zoals blogs, video’s, white papers of e-books. 
E-mailmarketingtools helpen je vervolgens te onderzoeken hoe 
lang een prospect betrokken is bij het materiaal. Hoe je het ook 
aanpakt, het is altijd belangrijk om het contact warm te houden 
met consistente follow-up en toenaderingen.

Prospects omzetten in klanten
Conversie is prospects door de pipeline sturen tot ze uiteindelijk 
klant worden. Voor elke interactie die je met een prospect hebt, 
denk je na over de volgende stappen. 

Focus en volharding zijn essentieel als het gaat om het gesprek 
op gang te houden. Volg op, vraag om feedback en maak gebruik 
van een CRM zodat je prospects tijdens elke fase in de gaten 
kunt houden. Wat er aan het eind gebeurt, wordt voor een groot 
gedeelte bepaald door wat je aan het begin doet. Als je een 
succesvolle basis hebt gelegd in het kwalificeren en nurturen 
van leads, zou deze derde stap als vanzelf moeten stromen.

Topzwaar en bodemzwaar

Bij een gezonde pipeline komen er altijd nieuwe kansen binnen en rollen er altijd gewonnen kansen 
uit. Bij een pipeline die topzwaar is, komen veel kansen binnen, maar halen niet genoeg daarvan het 
eindstadium. Bij een bodemzware pipeline worden er genoeg deals gesloten, maar komen er niet 
voldoende nieuwe kansen bovenin de funnel binnen. Bij beide scenario’s is er sprake van verloren omzet.
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Hoe beoordeel je een salespipeline?
Een goede pipeline heeft een hoge snelheid van sales, een korte salescyclus en een hoog 
conversiepercentage. Om hier greep op te krijgen, kunnen je data een duidelijk beeld schetsen. 

Voor een waardevolle pipeline heb je nauwkeurige data van prospects nodig. 
Je kunt niet vertrouwen op anekdotes om de status van leads in de pipeline 
te bepalen. Deze gegevens kunnen van minuut tot minuut veranderen, en moeten 
dus voortdurend in de gaten worden gehouden. Door vervuilde data eruit te 
gooien en updates te blijven toevoegen wanneer er een nieuwe lead binnenkomt 
of een prospect doorschuift naar het volgende stadium, zorg je voor een goed 
doorlopende pipeline.

Als het gaat om data, moet je reëel blijven. Als de data niet 
duidelijk zijn, wees hier dan ook eerlijk in. Dat is hoe je een 
goed pipelinebeheer aanpakt met minimale risico’s.

Marcus Jewell
Chief Sales Officer, Juniper Networks

Pluk de vruchten van Sales Cloud 
voor een overzichtelijke pipeline 
en zie direct in welke fase deals 
zich bevinden. 

Meld je aan voor onze gratis demo’s voor 
meer informatie Arrow-circle-right

https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-sales/
https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-sales/
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Dit zijn een aantal belangrijke gegevens:

Leadbron
Hoe zijn prospects in aanraking gekomen met je product? Was 
dit door middel van een e-mailcampagne, reclamedrukwerk of 
iets anders? Zodra je je bewust bent van deze bronnen, ontdek 
je wellicht dat sommige hiervan een hoger conversiepercentage 
hebben dan andere. 

Branche
Kopers uit tal van verschillende branches kunnen geïnteresseerd 
zijn in je product, maar misschien is het populairder in bepaalde 
specifieke branches? Door deze gegevens te onderzoeken, kom 
je daar achter.

Omvang van de deal
Het budget van elke prospect is weer anders. Sommigen zijn 
misschien bereid om duizenden euro’s uit te geven, terwijl 
anderen je product helemaal niet kunnen betalen. Houd dit 
in je achterhoofd wanneer je een schifting maakt in je pitches 
en deze afstemt.

Besluitvormers
Heb je een rechtstreeks lijntje lopen naar diegenen die 
uiteindelijk de beslissing neemt? En zo niet, hoe kun je in 
contact komen met de besluitvormer?

Conversiepercentage
Niet elke gekwalificeerde lead wordt omgezet in een klant. Voor 
een nauwkeurige voorspelling, moet je weten welk percentage 
van de kansen uiteindelijk van de ene fase doorschuift naar de 
volgende. Als je aan het eind van het kwartaal 500 deals wilt 
sluiten, en je conversiepercentage is 10%, zul je 5000 kansen 
in je pipeline moeten hebben zitten, om dat doel te behalen.

Snelheid van sales
Hoeveel omzet genereert je team elke dag? Je kunt dit 
berekenen door de snelheid te meten waarmee een deal zich 
door je pipeline beweegt. Een lage snelheid wijst op knelpunten 
in je pipeline. 

Waarde van de salespipeline
Bereken de geldwaarde van elke deal in je pipeline. Met dit 
bedrag kun je de ROI bepalen van de inspanningen van je team.

Duur salescyclus
Hoeveel tijd verstrijkt er tussen het kwalificeren van een lead 
door een verkoper en het uiteindelijke sluiten van die deal? 
Hiermee kun je een inschatting maken van het aantal kansen 
dat in een bepaalde tijdsperiode wordt gesloten. Daarnaast is 
het een goede maatstaf voor de voortgang van een deal. 



Kom te weten hoe het 
dagelijkse procesbeheer 
er in de praktijk uitziet 
voor je verkoper. Zorg er 
vervolgens voor dat je 
dat proces zo makkelijk 
mogelijk maakt.

Marcus Jewell
Chief Sales Officer, Juniper Networks
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Hoe zorg je samen met verkopers  
voor een betere salespipeline?

Je CRM zou je beste vriend moeten zijn in het meten en 
beheren van je salespipeline, maar onderschat nooit het 
belang van regelmatige communicatie met je sales. 
Bekijk regelmatig samen je pipeline, waarbij managers en verkopers de 
status van openstaande deals één voor één bespreken. Dit is niets om 
tegenop te zien, maar biedt de mogelijkheid om doelstellingen weer op 
één lijn te brengen en om extra coaching te krijgen. 

Pipelinebesprekingen kunnen, mits ze goed worden uitgevoerd, 
een aantal dingen opleveren:

 � Een verantwoordelijkheidssysteem voor zowel verkopers 
als salesmanagers

 � Actiepunten en dealprioriteiten met een specifieke tijdlijn

 � Bevestigde exitcriteria voor elke pipelinefase

Managers moeten oefenen in empathie en geduld om een 
vertrouwensband op te bouwen met verkopers. Daardoor kunnen sales 
reps beter leren van hun fouten, het verhoogt de moraal en uiteindelijk 
zorgt het voor een hogere productiviteit.

TIP

Toepassen van best practices

Effectief pipelinebeheer kan in het begin wat 
omslachtig lijken, maar met behulp van een CRM 
en heldere communicatie met je team zorgt het 
voor een constante inkomstenstroom. Door het 

proces op te delen in kleinere stapjes, kun je best 
practices toepassen om je verkopers te ondersteunen, 
kun je je prospects beter bedienen en uiteindelijk ook 

je targets halen.



Terug naar hoofdpagina | 34

Hoe je het meeste uit een 
verkoopgesprek haalt
Tijdens een verkoopgesprek krijg je maar één kans voor een eerste indruk.  
Zorg ervoor dat die indruk goed is.

HOOFDSTUK 4

Wat we bespreken

Arrow-circle-right Wat is een verkoopgesprek?

Arrow-circle-right Hoe bereid je je voor op een 
verkoopgesprek?

Arrow-circle-right 13 tips voor een succesvol 
verkoopgesprek

↶ Klik om naar het hoofdstuk te gaan
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Wat is een verkoopgesprek?

Een verkoopgesprek, of sales call, is in de basis een gesprek tussen 
een sales rep en een prospect over de aankoop van een product of 
dienst. Deze gesprekken, die meestal face-to-face of via videobellen 
worden gehouden, bestaan uit meerdere onderdelen. Het begint met 
het inplannen door de verkoper, dan de product pitch, een demo, 
de eventuele bezwaren van de prospect en de reacties daarop, de 
onderhandelingen en het bespreken van de volgende stappen. In het 
ideale geval rondt de verkoper het gesprek af met een mondelinge 
overeenkomst met de prospect voor een aankoop.

Sales gaat niet over verkopen, maar om het 
winnen van vertrouwen en het overdragen 
van kennis.

Siva Devaki, ondernemer 
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Stel de verwachtingen voorafgaand 
aan het gesprek vast.

Bepaal de behoeften en knelpunten van je prospect voor je het gesprek 
ingaat. Door de juiste productoplossingen en de verwachtingen vooraf 
vast te stellen, voorkom je verrassingen tijdens het gesprek zelf. Dit 
biedt ook de mogelijkheid om tactisch te vragen wie er nog meer 
betrokken moet worden bij het besluitvormingsproces om de aankoop 
te kunnen voltooien. Stuur alvast een kopie van het contract of bereid 
een offerte voor, zodat alle besluitvormers nog voor het gesprek de 
verkoopdetails kunnen inzien. 

Bereid een demo voor.

Praten over je product als oplossing van een probleem is maar een 
deel van het werk. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de 
behoeften van de prospect, is het een goed idee om tijdens het gesprek 
een video of interactieve demo te laten zien.

Laat deze maximaal 10 minuten duren en vertel degene die de demo 
voorbereidt welke specifieke functies moeten worden benadrukt om 
aan de wensen van de klant te voldoen.

Hoe bereid je je voor op een verkoopgesprek?
Veel van de voorbereiding van het gebruikelijke salesproces, zoals het onderzoeken en 
kwalificeren van de prospect, vindt dagen of zelfs weken voorafgaand aan het verkoopgesprek 
plaats. Onderstaande taken zijn specifiek van toepassing op het gesprek zelf.

1

2
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Bereid een presentatie op maat voor.

In een recent onderzoek van Salesforce gaven verkopers aan dat 
ze het vaak lastig vinden om de behoeften van hun prospect 
volledig te doorgronden. Deels omdat ze niet voldoende onderzoek 
hadden gedaan of geen discovery calls hadden ingepland. Het 
resultaat is dan een algemene salespitch waarin het product niet 
wordt aangedragen als oplossing voor de specifieke problemen van 
de prospect. Om dit te voorkomen, zul je de behoeften van elke 
prospect door en door moeten kennen. Maak vervolgens een dia- 
of videopresentatie of interactieve content waarin deze behoeften 
specifiek worden benoemd. Spreek hierbij de prospect aan op een 
manier die bij hem/haar past.

Stel aannemelijke bezwaren en reacties vast.

Stel jezelf in op bezwaren tegen de verkoop — zelfs als je braaf je 
huiswerk hebt gedaan en de perfecte productoplossing voor de 
prospect hebt bedacht. Om je op deze onvermijdelijke bezwaren van 
je prospect voor te bereiden, kun je de meest aannemelijke alvast op 
een rijtje zetten, samen met je reacties hierop. Je kunt deze tijdens 
het gesprek gebruiken om op terug te vallen.

Zorg voor een vloeiend 
salesproces met Sales Cloud

Stel de agenda voor het gesprek op, bekijk 
offertes en contracten, maak notities en 
sla alle communicatie met de prospect 
op in één platform.

Lees meer over Sales Cloud  Arrow-circle-right

3

4

https://www.salesforce.com/nl/products/sales-cloud/overview/
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Neem je gesprek op en luister terug.
Elk gesprek is weer een kans om te leren, beter te worden en je sales 
een impuls te geven. Om zeker te weten dat je de inzichten hebt 
om je verkoopgesprekken goed onder de knie te krijgen, neem je 
elk gesprek op met je telefoon of een app voor videoconferenties 
(nadat je de prospect hiervoor toestemming hebt gevraagd).  Kijk en/
of luister de gesprekken na afloop terug. Kijk of er bezwaren zijn die 
je hebt gemist of inzichten die je nog had kunnen geven, en deel de 
gesprekken met je manager of collega’s voor feedback.

Begin met een vriendelijke, maar niet té vriendelijke 
begroeting.
Veel verkopers maken de fout om te snel te starten met hun 
salespitch. Je wilt de prospect op zijn of haar gemak stellen door 
een vriendelijke begroeting en eventueel een kort praatje. Houd de 
begroeting kort, een paar minuten, en kom vervolgens ter zake.

Controleer of er soms iets is veranderd sinds het 
laatste contact.
Zaken gaan snel, en dus is verandering aan de orde van de dag. 
Om zeker te weten dat je je zorgvuldig voorbereide pitch niet verspilt 
aan een prospect die inmiddels andere behoeften heeft, stel je 
vóór het inplannen van het gesprek een simpele vraag: "Is er iets 
veranderd sinds de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben?" 
Het antwoord op deze vraag helpt je je onderwerpen ter plekke 
aan te passen of, als dit nodig blijkt, het gesprek te verzetten zodat 
je tijd hebt om een nieuwe pitch voor te bereiden.

Volgens een Salesforce enquête uit 2021 geeft slechts 
32% van verkopers aan dat ze een uitstekende training of 
coaching hebben gehad, waaronder training in het voeren 
van verkoopgesprekken. Dit leidt onherroepelijk tot gemiste 
kansen en, in sommige gevallen, tot een mislukte deal.

13 tips voor een succesvol verkoopgesprek
Er is geen toverformule voor het perfecte verkoopgesprek. Wat je wél kunt doen, 
is zorgen dat je aan de behoeften van de prospect voldoet en een deal dichterbij brengt. 
Onderstaande tips zijn alvast een goed begin.

TIP

Einstein Conversation Insights

Tools zoals Einstein Conversation Insights kunnen je 
helpen veelgebruikte trefwoorden en je verhouding 
luisteren/spreken te analyseren. 

Meer weten  Arrow-circle-right 
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Stel de agenda voor het gesprek op en spreek 
verwachtingen uit.

Na te hebben bevestigd dat de omstandigheden van de prospect 
nog hetzelfde zijn, stel je de agenda voor het gesprek op. Deze 
agenda zou in één lijn moet liggen met de verwachtingen die aan 
het eind van de discovery call zijn uitgesproken en moet kort en 
helder zijn. Deel de agenda voor het gesprek tijdig, zodat de prospect 
weet waar hij of zij op kan rekenen.

Benoem de knelpunten.

We hebben dit al eerder gezegd, maar we blijven het herhalen: 
benoem de knelpunten van je prospect tijdens het gesprek. Hiermee 
bereik je twee dingen: het laat zien dat je hebt geluisterd en dat je 
de behoeften van de klant vooropstelt, en het legt de basis voor het 
aanbieden van je productoplossing.

Praat over productwaarde, niet over productfuncties.

Probeer tijdens je salespitch zoveel mogelijk taalgebruik te hanteren 
dat de nadruk legt op waarde en op problemen oplossen. Op 
welke manier probeer je het leven van je prospect makkelijker of 
beter te maken? Wees specifiek en laat, indien mogelijk, meetbare 
verbeteringen zien.
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Dit is hoe een gemiddelde salesagenda eruitziet: 

Begroeting en bekijken van de situatie van 
de prospectWelkomstwoord

Overzicht geven van de meetingAgenda

Knelpunten benoemen
Behoeften van 

de prospect 
benoemen 

Introduceren van de productkenmerken 
en -functiesProductoverzicht

Uitleggen hoe je product de knelpunten aanpaktProduct-
oplossingen

Product laten zien en functies benadrukken 
die de problemen oplossenDemo

Aanvullende informatie aanbieden 
(waar nodig) en reageren op bezwarenVragen 

Actiepunten en een tijdlijn voor het sluiten 
van de deal benoemenVolgende stappen

Checklist verkoopgesprekChecklist verkoopgesprek
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Richt je op het doorgronden van elk bezwaar. 
Vraag door om te weten waar hun zorgen vandaan 
komen. Vaak zijn deze zorgen de symptomen van 
een groter probleem. Je zult dit probleem eerst 
moeten begrijpen voordat je ook maar enige 
meerwaarde kunt bieden.

Benoem je unieke onderscheidende factor.
Hoewel je misschien overtuigende argumenten geeft voor het 
oplossen van de problemen van je prospect, zullen producten van 
de concurrentie vaak vergelijkbare oplossingen aanbieden. Om te 
voorkomen dat andere bedrijven je aftroeven, is het slim om vooraf 
onderzoek te doen naar je concurrenten en factoren te benoemen 
die je product in positieve zin onderscheiden van dat van anderen.

Gebruik positief taalgebruik.

Wat je zegt is belangrijk, maar hoe je het zegt is nog belangrijker.  
Dit geldt met name in sales. Om het vertrouwen van je prospect 
te winnen en hem of haar warm te maken voor je product, is 
empathisch, op waarde gebaseerd en positief taalgebruik essentieel. 
Zodra het gelukt is het vertrouwen van de prospect te winnen, 
wordt het sluiten van een deal relatief gemakkelijk.  Gebruik liever 
geen termen als 'betaling', waarmee je een schuld impliceert, maar 
bijvoorbeeld 'investering', wat eerder doet denken aan eigendom 
en nieuwe kansen.

Reageer op bezwaren door vragen te stellen om elk 
probleem nog beter te doorgronden.
Nieuwe verkopers reageren vaak defensief wanneer prospects 
bezwaren geven tegen een aankoop, zelfs wanneer het bezwaar 
steekhoudend is. Hoewel het goed is om een aantal antwoorden 
achter de hand te hebben om de waarde van je product te 
benadrukken, is het doel van bezwaren weerleggen niet om terug te 
komen met tegenargumenten.

Luister actief.
Verkopers worden er vaak op afgerekend dat ze te veel praten tijdens 
een verkoopgesprek. Tijdens dit soort gesprekken is je doel om 
meerwaarde te bieden, naar je prospect te luisteren en oplossingen 
te bieden voor zijn of haar knelpunten. Hiervoor zul je meer moeten 
luisteren dan dat je aan het woord bent: salesexperts houden vaak 
een verhouding aan van 60/40 luisteren/praten. Toon oprechte 
interesse voor je prospect. Als je aan het woord bent, stel dan voor 
het merendeel vragen.
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Marcus Chan 
Sales Coach en President, Venli Consulting Group

Ons productOns product

Kosten

Kwaliteit

Service

Functies

Hun productHun product
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Vul statistieken aan met anekdotes.
Wanneer prospects vragen naar de effectiviteit van je product, 
reageren verkopers vaak met cijfers. En hoewel cijfers boeiend 
kunnen zijn, zijn ze vaak ook weinigzeggend en abstract. In plaats 
daarvan kun je verhalen uit de praktijk gebruiken om de aandacht 
vast te houden en de prospect enthousiast te maken voor je product. 

Verlaat het gesprek niet zonder een "Ja".
Eén van de grootste fouten die nieuwe verkopers maken, is het 
gesprek met een open einde afsluiten. Prospects reageren vaak op 
een verkoopverhaal met "Ik moet er even over nadenken". Nieuwe 
verkopers, die prospects graag tevreden willen houden, stemmen 
hier vaak mee in om hen bedenktijd te geven. Prospects hebben 
echter vaak nog andere verantwoordelijkheden, waardoor de deal 
op de achtergrond raakt.  Om dit te voorkomen, sluit je de deal 
met een aantal directe vragen of opmerkingen: "Je gaf X en Y aan 
als problemen voor je bedrijf. We hebben zojuist nog eens naar ons 
product gekeken en naar hoe deze jullie problemen kan verhelpen. 
Vind je dat een goede oplossing? Mooi. Dat klinkt alsof we hetzelfde 
voor ogen hebben. Om je problemen zo snel mogelijk te verhelpen 
met de besproken oplossing, hoeven we alleen nog maar wat 
papieren te ondertekenen, zodat we hier meteen mee aan de slag 
kunnen. Goed plan?"

Sluit een deal met de volgende stappen, waaronder 
een tijdlijn voor follow-up.
Nadat je prospect akkoord is gegaan, geef je duidelijk aan wat de 
stappen na het gesprek zullen zijn. Dit omvat actiepunten voor 
jezelf, de prospect en alle andere besluitvormers of betrokken 
partijen, evenals duidelijke deadlines voor elk actiepunt. Vraag om 
een bevestiging van deze planning, en volg je afspraken op met een 
e-mail waarin het gesprek wordt samengevat. Met een duidelijk 
omschreven takenlijst hoef je voor het sluiten van een deal alleen 
maar je prospect goed op schema te houden.
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Onze hersenen zijn geprogrammeerd om verhalen 
te begrijpen en te onthouden. Een verhaal neemt 
de luisteraar mee op reis en dat doet iets met zijn 
of haar emoties. Het gevolg is dat je prospect zich 
kan laten overtuigen of zelfs in actie komt.

Jennifer Aaker, Stanford Marketing Professor 

TIP

Gebruik de kosten van niet-handelen  
om de deal door te duwen

Als een prospect terugkrabbelt, zet dan de 'kosten 
van niet handelen' in. Leg uit wat de kosten kunnen 
zijn in tijd, geld en arbeid als de prospect wacht met 

het maken van een aankoopbeslissing. Wanneer hij of 
zij inziet wat de consequenties van wachten kunnen 

zijn, kan het gemakkelijker worden om een 'ja' binnen 
te halen voor de deal.

Praat over productwaarde, 
niet over productfuncties
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Hoe je deals sluit 
als een ware pro
Er is niet één manier om een deal te sluiten, maar deze tips 
zullen je zeker op weg naar een succesvol plan helpen.

HOOFDSTUK 5

Wat we bespreken

Arrow-circle-right Wat is het sluiten van deals en waarom 
is het zo belangrijk?

Arrow-circle-right Wat zijn de meest voorkomende 
technieken voor het sluiten van deals?

Arrow-circle-right Hoe word je beter in het sluiten 
van deals?

Arrow-circle-right Welke valkuilen bij het sluiten van 
deals moet je zien te voorkomen?

↶ Klik om naar het hoofdstuk te gaan
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Bij het sluiten van een deal probeer je een prospect te laten instemmen 
met een aankoop en een contract te laten ondertekenen. Het is de kroon 
op al het werk dat je tot nu toe gedaan hebt. Je hebt veel tijd gestoken in 
het geven van argumenten waarom jouw oplossing de knelpunten van de 
prospect zou kunnen verlichten. Zodra je de hamvraag hebt gesteld aan 
de hand van een voorstel, is het tijd om erachter te komen of de prospect 
bereid is om te tekenen. Doordat het bij het sluiten van een deal vaak 
erop of eronder is, kan dit een van de meest stressvolle aspecten van 
verkopen zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Wat is het sluiten van deals?

Het sluiten van een deal zou in feite het makkelijkste 
onderdeel van een salescyclus moeten zijn. Er zijn 
een aantal mijlpalen waar je naartoe moet werken 
om een deal te kunnen sluiten. Als je al deze 
stappen goed hebt uitgevoerd, is het sluiten het 
gemakkelijkste onderdeel, omdat al het voorwerk 
al is gedaan.

Jay Camp, Strategic Account Director,  
Large Enterprises, Salesforce

Prospecting
Leadkwalificatie
Verkoopgesprek of demo
Voorstel
Onderhandeling en afspraken
Ondertekenen van contract
Na de aankoop
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Wat zijn de meest voorkomende technieken 
voor het sluiten van deals?
Er bestaat niet één manier om een deal te sluiten. Je aanpak wisselt met elke prospect 
en met ieders specifieke behoeften. Deze lijst met beproefde methoden biedt in ieder 
geval een houvast voor welke strategieën je wanneer kunt toepassen.

Assumptive Close ('aangenomen deal')
Bij het sluiten van de assumptive close loop je iets op de zaken 
vooruit door er vanuit te gaan dat je prospect wil kopen en dat 
de deal nagenoeg rond is. In dit geval vraag je niet aan de prospect 
of deze klaar is om te kopen, maar hoeveel producten hij of zij graag 
wou willen en wanneer de oplossing kan worden geïmplementeerd. 
Pas hierbij goed op dat je assertief bent zonder agressief over 
te komen, wat het vertrouwen kan schaden en de prospect 
kan wegjagen. 

Puppy Dog Close (de 'puppy-deal')
Deze techniek van deals sluiten is gebaseerd op het idee van een 
dierenwinkel, waarbij je een puppy een paar dagen mee naar 
huis mag nemen om 'uit te proberen', en jij zo verliefd wordt op 
het beestje dat je ‘m nooit meer terugbrengt naar de winkel. Bij 
een puppy dog close biedt je een gratis proefperiode aan van je 
product, zonder verplichtingen. Dit in de hoop dat de prospect 
je product ervaart als zo onmisbaar, dat hij of zij er na het testritje 
geen afscheid meer van wil nemen.

Scale Close ('schaal-deal')
Dit wordt ook wel de 'gauge close' of 'meet-deal' genoemd. Je peilt 
de prospect door op de man af te vragen hoe geïnteresseerd hij of 
zij in je product is. (Bijvoorbeeld: "Hoe groot is de kans dat je verder 
wilt met de aankoop op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor 
'Zullen we nu maar stoppen met dit gesprek' en 10 is 'Laten we deze 
oplossing maandag meteen implementeren'?") De scale close 
doet eigenlijk twee dingen: het helpt je peilen of je de meerwaarde 
van je product effectief hebt overgebracht en het biedt je de 
mogelijkheid om eventuele bezwaren te achterhalen, die nog niet 
met je zijn gedeeld.

Scarcity Close ('schaarste-deal')
De scarcity close, die ook wel bekend staat als de nu-of-nooit-
deal, maakt gebruik van de ouderwetse FOMO ('fear of missing 
out') om een prospect over te halen tot een aankoop. Je maakt 
de deal nog aantrekkelijker door de prospect korting of een extra 
voordeel te bieden, maar alleen als hij of zij nu besluit over te gaan 
tot een aankoop. Dit werkt vooral wanneer de prospect oprecht 
geïnteresseerd is in het product, en nog maar een klein zetje nodig 
heeft om de knoop door te hakken.
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Takeaway Close ('weghaal-deal')
Deze techniek maakt gebruik van het menselijke verlangen naar 
onbereikbare dingen, ook wel omgekeerde psychologie genoemd. 
Zeg dat je oplossing 'misschien geen goede match is' voor hen of 
dat hun bedrijf 'wellicht niet in aanmerking komt voor je oplossing, 
zoals andere bedrijven'. De takeaway close is effectief omdat je 
het tegenovergestelde doet van wat een verkoper doorgaans doet, 
namelijk verkopen, en dus ziet de prospect het niet aankomen. Deze 
tactiek is vergelijkbaar met de scarcity close, maar werkt alleen als 
de prospect al interesse in je product heeft getoond, maar nog geen 
aankoopbeslissing heeft genomen.

Summary Close ('overzichtsdeal')
Een salescyclus kan lang zijn, met name voor B2B-verkopen. Een 
prospect die meerdere gesprekken tegelijkertijd heeft lopen met 
verschillende verkopers over verschillende producten, onthoudt 
wellicht niet alle voordelen die jouw oplossing te bieden heeft. Bij 
een summary close zet je alle functies van het product nog eens op 
een rijtje en laat je zien hoe deze tegemoet komt in de behoeften 
van de prospect. Het geeft de prospect voor het doorhakken van de 
knoop nogmaals de kans om zich een duidelijk beeld te vormen van 
wat je product voor hen kan betekenen.
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Ik vertel mensen altijd 
dat sales niet gaat over 
'verkopen' of iemand 
van iets te overtuigen. 
Sales gaat over mensen 
helpen problemen op 
te lossen of doelen 
te behalen."
John Barrows
CEO, JB Sales
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Het zal vaak voorkomen dat je niet alle antwoorden 
hebt, en dat is prima. Het is belangrijk om te weten 
dat je een team hebt dat er alles aan zal doen om jou 
de klant te laten geven wat hij of zij nodig heeft.

Hoe word je beter in het sluiten van deals?
Hieronder lees je een aantal tips om in gedachten te houden wanneer je je volgende 
deal probeert binnen te halen.

 Ken de klant.
Verkopen moet voelen als helpen, want dat is uiteindelijk wat je doet. 
De adviserende aanpak is daarbij altijd beter dan de transactionele 
aanpak, vooral als het gaat om B2B-verkopen. Maak gebruik van 
discovery calls en je eigen onderzoek om de klant door en door te leren 
kennen. Wat zijn hun knelpunten? Hoe kan je product deze problemen 
aanpakken? Is de prospect de ideale match voor je oplossing? Deze 
persoonlijke aanpak wekt vertrouwen. En uiteindelijk is dat waar het bij 
succesvol verkopen om gaat: het opbouwen van duurzame relaties.

 Ken hun bezwaren.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Je prospect zal van 
nature bezwaren hebben over waarom dit niet het juiste moment is 
om een aankoop te doen. Een veelvoorkomend bezwaar is de prijs. 
Welke concurrentievoordeel heeft jouw oplossing om de kosten te 
compenseren? Zorg dat je krachtige antwoorden paraat hebt om elk 
mogelijk bezwaar de kop in te drukken. Hierdoor kom je deskundig over 
ten aanzien van de prospect en het product.

 Weet dat je deel uitmaakt van een team.
Twee weten meer dan één, en vele handen maken licht werk. Wanneer 
je obstakels tegenkomt, vertrouw dan op samenwerkingstools zoals 
Slack om in realtime contact te leggen met je mede-verkopers of je 
salesmanagers, zodat je je volgende zet als team kunt overwegen 
en beslissen. 

 Weet wie de besluitvormer is.
Praat je met de juiste persoon? En zo niet, hoe kom je bij de juiste 
persoon terecht? Bij het sluiten van deals gaat het vaak over de juiste 
mensen in de ruimte zien te krijgen, met de juiste autoriteit om knopen 
door te hakken. Je wilt hier al zo vroeg mogelijk in het salesproces achter 
zien te komen, al tijdens het kwalificeren van je leads. Besteed vooral 
niet teveel tijd aan het overtuigen van de marketingmanager van de 
meerwaarde van je product, als de persoon die de portemonnee eigenlijk 
beheert de Vice President Marketing is.

 Weet wanneer je kans verkeken is.
Verkopers weten niet elke kans die in hun pipeline zit, om te zetten in 
een deal. Dat betekent dat er heel wat prospects jouw kant op komen, 
die wellicht geen klant zullen worden. Het kan ook zijn dat een klein 
percentage leads veel van je omzet genereert, wat betekent dat je niet 
elke lead hoeft te volgen, die waarschijnlijk toch niet tot een deal leidt. 
Het is belangrijk om te weten wanneer je je heil elders moet gaan zoeken. 
Blijf niet hangen bij prospects die geen interesse in een aankoop hebben 
getoond. Je verliest hierdoor namelijk ook andere veelbelovende kansen 
uit het oog.

Kelly Myers, Account Executive, Salesforce



Van elke deal, of je 
deze nu wint of verliest, 
valt iets te leren. Het 
biedt de mogelijkheid 
om na te denken over 
hoe je qua proces 
of strategie nog kunt 
groeien."

Kelly Myers
Account Executive, Salesforce
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Welke valkuilen bij het sluiten van deals moet 
je zien te voorkomen?
Ervaring kan de beste leermeester zijn als het gaat om weten wat je juist níet moet doen.  
Dit zijn de meest voorkomende valkuilen die de slimste verkopers hebben leren te vermijden.

 Niet vragen naar de verkoop.
Wat je niet moet vergeten bij het sluiten van een deal is vragen naar de 
verkoop. Een afwachtende houding is soms maar moeilijk te overwinnen 
wanneer je met prospects werkt. Veel prospects slaan dicht wanneer ze 
met meerdere verkopers te maken hebben en stellen het nemen van 
een definitieve aankoopbeslissing uit. Als je tegen ze zegt dat ze "er nog 
maar even over moeten nadenken en later bij je terugkomen" hoor je 
misschien wel nooit meer iets van die persoon. Nadat je duidelijk hebt 
uitgelegd waarom je product passend zou zijn, en je prospect heeft 
interesse getoond, kan het soms heel krachtig werken om simpelweg 
te vragen of diegene bereid is om het product aan te schaffen. Als de 
prospect tegenstribbelt, is dat jouw teken om meer vragen te stellen 
over zijn of haar behoeften.

 Pas sluiten aan het eind.
Hoe weet je wanneer het juiste moment is om de deal af te sluiten? 
Hoe voorkom je dat je deze te vroeg afsluit? Of te laat? Een beetje een 
strikvraag eigenlijk. Want er is niet één specifiek moment waarop je gaat 
voor het afsluiten van de deal. Als je slim bent, is afsluiten iets waar je 
gedurende het hele salesproces mee bezig bent. Wanneer je prospect die 
handtekening op de stippellijn zet, is dat eerder een natuurlijk gevolg dan 
een losstaande gebeurtenis.

 Er met gestrekt been in gaan.
Agressieve verkoop is passé, empathisch verkopen is hot. Wanneer 
je al vroeg in de besprekingen een salesaanbod doet, en daar op een 
agressieve wijze naar blijft vragen zonder nog echt de meerwaarde van je 
product te hebben laten zien, hou je maar weinig rekening met de koper. 
Het wekt de indruk dat je zo snel mogelijk iets wilt verkopen om maar je 
targets te kunnen halen, en dat werkt ontmoedigend.



Nieuwsgierigheid is 
een pre, in mijn ogen. 
Blijf altijd vragen stellen. 
Als je niet goed luistert, 
is de kans groot dat 
een gesprek nergens 
toe leidt."

Francois Carle
Strategic account executive, Schneider Electric
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PRO TIP

Always be closing

Dit was altijd een veelgebruikte zin binnen sales.  
Maar eigenlijk is dit meer verschoven naar

Always be connecting

Je zou altijd je prospects onder de loep moeten 
nemen en je aanpak moeten aanpassen aan hun 
wensen en verwachtingen. Net als bij schaken, 

zijn je eerste zetten bepalend voor je laatste. Waar 
de rest van het salesproces strategisch en gefocust is, 
wordt het sluiten van de deal minder een verovering, 
en meer een samenwerking tussen jou en de koper.
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Ontdek meer over Sales 
Cloud en hoe een CRM je 
kan helpen je salescyclus 
te stroomlijnen en groei 
te stimuleren 

Bekijk onze demo Arrow-circle-right

https://www.salesforce.com/nl/products/sales-cloud/overview/

