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Koude acquisitie is het benaderen van de potentiële doelgroep die 
nog geen nadere kennismaking met het betreffende bedrijf heeft 
gemaakt. 
Dit noemen we ook wel suspecteren , waarbij we de onbekende 
potentiële klant “verdenken” van enige vorm van interesse in onze 
propositie.
Wanneer deze interesse daadwerkelijk door de suspect wordt uitge-
sproken tijdens de acquisitie, verschuift de term van suspect naar 
prospect. 
De prospect is het Latijns voor “uitzicht” of “perspectief”, het biedt 
dus uitzicht op omzet.  

De positieve aanpak van Kubus Smart
Kubus Smart heeft een manier ontwikkeld waarbij de acquisiteur op 
een prettige en ongedwongen manier in gesprek gaat met verschil-
lende bedrijven. 
De Kubus Smart acquisiteur benadert bedrijven vanuit een oprechte 
interesse, is scherp en zorgt voor voldoende kennis om een  goed 
inhoudelijk gesprek te kunnen voeren. 
De Kubus Smart acquisiteur stelt niet de verkoop centraal maar juist 
de kennelijke behoefte van de prospect. Door middel van luisteren 
en het stellen van de juiste vragen. 
Het leuke van de juiste vraagstelling is; het zorgt voor de juiste ant-
woorden waarop je kunt anticiperen! 
Is de behoefte eenmaal in kaart gebracht? 
Dan is jouw oplossing meteen jouw verkoopmoment!

In deze training gaan we stap voor stap door de verschillende aspec-
ten van telefonische acquisitie heen en stellen we o.a. de volgende 
ingrediënten voor succesvol acquireren aan de orde:

• Straightline© theorie  
• De vier seconden regel
• Motivatie en discipline
• Intonatie en taalgebruik
• De drie redenen voor succes in acquisitie
• Dominantie en “gatekeepers”
• Kansherkenning, koopsignalen en onderhandeling
• Bezwaren en weerleggingen
• Afsluittechnieken
• Tips & trick’s uit de praktijk

Veel succes en vooral plezier! :)

Team Kubus Smart
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2. Voorbereiding

Een goed begin is het halve werk en dat geldt zeker voor 
telefonische acquisitie. 

De drie grootste valkuilen

Intentie versus focus
Koud bellen kent geen tijdsdruk. Men verwacht je niet, wil niets van 
je en heeft niet om je gevraagd. Hierdoor ontbreekt de stok achter de 
deur waardoor je net zo goed dat “ene klusje tussendoor” kunt doen 
voor je gaat bellen, oftewel de focus ligt er niet op. 
Intentie is als een zaadje, ze wil heel graag groeien maar zodra je de 
aandacht verliest zal het zaadje niet tot bloei komen. 

Angst voor het onbekende
Sommigen vrezen telefonische acquisitie omdat ze de tegenpartij 
niet kunnen zien waardoor ze communicatief dichtklappen. 

Aannames
“Dat bedrijf ga ik niet bellen, die is te klein...”, “Ze hebben een 
slechte website, het zal wel geen serieuze klant zijn...” en ga zo 
maar door. 
Aannames zijn aanwezig in zo’n beetje alles wat we doen en ze zijn 
dodelijk voor je effectiviteit in koude acquistie. Aannames liggen altijd 
op de loer, vaak in combinatie met generaliserende gedachtes.

Om te zorgen dat je effectief blijft bellen is het van belang dat je een 
zo goed mogelijk gevoel hebt bij je belbestand. 
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2.1 VOORBEREIDING IN 5 STAPPEN
Een goede voorbereiding in acquisitie behaal je door de volgende 5 
stappen aan te houden;

1. Bel vanuit een kwalitatief belbestand
Een goed belbestand is natuurlijk afgestemd op jouw doelgroep.

2. Weet wat je gaat vertellen
Maak desnoods een script als leidraad waarin je voor jezelf duidelijk 
de boodschap hebt die je wilt overbrengen tijdens je gesprek, leer 
het uit je hoofd en acteer hier op. 

3. Wees voorbereid op lastige vragen
Bedenk van te voren welke vragen je zou kunnen verwachten en heb 
het antwoord daarop paraat. Een stotterend antwoord op een vraag 
kan zorgen voor argwaan.

4. Stel een doelstelling
Wat is het doel van jouw telefonische acties? 
Informatief, wil je een kennismakingsgesprek maken of ga je direct 
over op telefonische verkoop?

5. Maak een planning 
Plan een moment in waarop je met telefonische acquisitie aan de 
slag wilt gaan en hou je hier ook aan.
Zo voorkom je dat je de prioriteit hierop gaat verlagen. 
Stem de planning af op de algemene doelstellingen van jouw bedrijf. 

42. Voorbereiding (vervolg)
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2.2 JE INNERLIJKE KRACHT
Al is de voorbereiding nog zo goed, zolang je niet lekker in je vel zit 
zul je dit onherroepelijk merken in je acquisitiegesprekken. Vergis je 
niet, acquisitie is één van de zwaarste taken in sales, deze taak is 
niet voor iedereen weggelegd. 

Op het moment dat je afgeleidt bent door privé omstandigheden, col-
lega’s of andere “storende factoren” is het erg lastig om te presteren. 
Zorg daarom voor de volgende persoonlijke omstandigheden: 

Mindset
Sta jezelf niet in de weg door bij de pakken neer te gaan zitten als 
het een keer tegenzit en ga gewoon door. Positiviteit werkt als een 
magneet, je bent als mens in staat om positiviteit op jezelf af te roe-
pen door positief te denken.
Tip: Check de film “The Secret”. 

Vertrouwen
Onthoudt de stelregel van de drie tienen:

• Het volle vertrouwen in jezelf
• Het volle vertrouwen in het bedrijf of het merk
• Het volle vertrouwen in het product

Wanneer in een van de factoren het volle vertrouwen ontbreekt zul 
je niet scoren want hoe breng je het vertrouwen op de suspects over 
op het moment dat je er zelf niet in gelooft?

Focus
Focussen op je doel betekent kiezen waarvoor je gekozen hebt. 
Jezelf een doel stellen is een keuze maken voor dat wat jij belangrijk 
vindt. 
Focussen op je doel betekent dat je je tijd, energie en handelingen 
zo inzet dat deze je helpen je doel te bereiken. 
Dat betekent ook dat je zo min mogelijk inspanning verricht voor 
zaken die niet gericht zijn op de realisatie van dat doel. 
Je tijd kun je maar één keer besteden. 

52. Voorbereiding (vervolg)
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3. Straightline Theory © 

Straightline© acquisitiegesprek

gunfactor behoefte

bezwaar

weerlegging

anticipatie

Kubus Smart acquisitiegesprek

De Straightline© theory, afkomstig van Jordan Belfort (Tip: bekijk de 
film “Wolf of Wallstreet”) vormt de basis van de acquisitie werkwijze 
van Kubus Smart, echter hebben we deze verfijnd naar de Neder-
landse maatstaven. 

De gedachte achter Straightline© is dat ieder verkoopgesprek in the-
orie hetzelfde is; de acquisiteur geeft input waarop de suspect antici-
peert met bezwaren die de acquisiteur vervolgens moet weerleggen 
om bij zijn doel te komen. De “straight” line houdt hierbij in dat de lijn 
van start tot doel zo recht mogelijk moet verlopen.

Vanwege het feit dat Amerikanen andere opvattingen over verkoop 
hebben dan wij in Nederland heeft Kubus Smart de volgende 
vertaalslag gemaakt waarbij je door middel van de juiste 
vraagstelling binnen de steeds nauwere bandbreedte blijft en 
gerichter op je doel afkomt.

7
A

cquisitietraining



A
cquisitietraining



4. IKEA

De eerste indruk is bepalend, onuitwisbaar en bijna nooit meer 
helemaal te corrigeren in het eerste telefoongesprek. 
Een suspect kan door de lijn heen de gemoedstoestand van de 
acquisiteur “voelen”. Een suspect verneemt je humeur aan je 
intonatie.

Wanneer een acquisiteur enthousiast en vrolijk overkomt, dan heeft 
dat direct een positieve bijdrage aan de uitkomst van het gesprek. 
De indruk die je wekt aan de telefoon wordt vooral bepaalt door de 
routing van....IKEA. 

Het kenmerk van IKEA is de vaste routing waar bezoekers zich aan 
moeten houden tijdens het winkelen. Je begint bij de ingang en om 
bij de uitgang te komen moet je de hele winkel door. 
In zekere zin geldt dit ook voor je acquisitiegesprek waarbij de letters 
van IKEA staan voor: 

• Intonatie
• Kennis
• Enthousiasme
• Alertheid

Intonatie 
Waar je bij fysieke gesprekken veelal onbewust gebruik maakt van 
je lichaamstaal ben je bij telefonische acquisitie volledig aangewe-
zen op je stem. Je stem geeft je volledige persoonlijkheid weer en 
een suspect hoort dan ook direct of je moe, verdrietig, enthousiast, 
timide, dominant, etc, bent. Je zult in telefonische acquisitie dus de 
intonatie van je stem bewust in moeten zetten om vooruit te komen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken hoeft intonatie niet te 
betekenen dat je ineens als een soort Brad Pitt of Angelina Jolie 
moet kunnen acteren om je punt duidelijk te maken. 
Het leuke van intonatie is dat je er letterlijk mee wordt geboren. 
Denk alleen al eens aan hoe je zelf vroeger voorzichtig om een 
snoepje vroeg bij je ouders terwijl ze net aangaven dat je geen 
snoep meer mocht die dag. 
Intonatie is iets dat we allemaal bezitten, het is een tweede natuur 
geworden en er wordt niet bij stil gestaan. 

Zodra echter de bewustwording van de intonatie zijn intrede doet 
ben je ook in staat om deze zelf effectief in te zetten.
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Kennis
Kennis is macht. Voor het ideale gesprek heb je simpelweg alle kennis 
nodig over je bedrijf, product en propositie. Kennis zorgt voor de “flow” 
in gesprekken, simpelweg omdat je weet waar je het over hebt. Zolang 
je weet waar je het over hebt ben je zeker van je zaak en daarom on-
verslaanbaar!

Enthousiasme
De kunst is om enthousiasme door te telefoon te laten knallen, want 
enthousiasme werkt erg aanstekelijk. Wanneer je enthousiast klinkt, is 
de kans groot dat de suspect ook enthousiast wordt en dat is toch wat 
je wilt?

De vier basisregels van enthousiasme:

1. Laat horen dat je plezier hebt in wat je doet;
2. Praat levendig
3. Smile when you dial
4. Overdrijf niet

Alertheid
Wees alert op elk woord, elke feedback en elk bezwaar vanuit de sus-
pect. Wanneer je alert en gefocust bent is ieder antwoord of tegenwer-
ping vanuit de suspect te vertalen naar een kans voor jezelf. De beste 
werkwijze is luisteren, open vraagstelling en het noteren van trefwoor-
den op een kladblok. 

Aanvullend op IKEA
Misschien is het je weleens opgevallen dat je bij IKEA ook gebruik kunt 
maken van sluiproutes. Je kunt in de meeste gevallen bijvoorbeeld me-
teen van de winkel naar het restaurant. 
Voor acquisitiegesprekken geldt dit ook; in sommige gevallen mag je 
best een sluiproute pakken. 

Bijvoorbeeld: voor een gesprek hoef je niet altijd over kennis te be-
schikken zolang de overige factoren maar domineren. Test het gewoon 
uit en voel het aan!

104. IKEA (vervolg)
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5. De opening

5.1 DE OPENINGSZIN
Naast IKEA zul je voorafgaand een goede opening moeten vinden 
die blijft hangen bij de suspects. De beste openingszin bestaat niet, 
want deze is natuurlijk sterk afhankelijk van de persoon die je aan 
de lijn krijgt. Wel is zoveel duidelijk dat de gemiddelde individu anno 
nu…. 

...het niet op prijs stelt dat men hem ongevraagd belt; 

...niet overspoeld wil worden met commerciële informatie; 

...een hekel heeft aan moeilijk en/of Imponerend vaktermgebruik; 

...duidelijkheid wil waarvoor je belt; 

...een zwak heeft voor sympathie. → JE INGANG! 

In een goede openingszin komen oa onderstaande vragen naar 
voren: 

Wie ben je? 
Wat doe je? 
Wat doe je vooral niet? (angsten) 
Wat zijn je intenties? 
Op welke manier? 

Wanneer je IKEA toepast op de bovenstaande vragen en daarbij je 
kwetsbaarheid durft in te zetten en in te spelen op het zwak voor 
sympathie genereer je de meest belangrijke factor in sales: de gun-
factor.
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5.2 DE VIER SECONDEN REGEL
Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde mens binnen vijf á zes secon-
den een eerste oordeel of mening vormt op basis van wat ze waar-
nemen. Wellicht zou je dit eens op jezelf kunnen betrekken. 

Op basis van deze gedachte heb je theoretisch in slechts vier se-
conden de meeste kans om jezelf te profileren aan de telefoon. Met 
andere woorden, de openingszin zal goed moeten zijn opgebouwd 
met behulp van IKEA zodat de suspect het waard vind om naar je te 
luisteren. 

Hierbij geldt wel dat hoe meer ervaring met acquisitie middels IKEA 
des te langer een suspect zal blijven hangen.

135. De opening (vervolg)
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6. De gunfactor

Er wordt beweerd dat grofweg 80% van alle verkopen uiteindelijk 
worden gesloten vanwege het vertrouwen in de verkoper of het be-
drijf. 
De gemiddelde klant laat zich voornamelijk leiden  door zijn gevoel 
waardoor de zogenaamde gunfactor een ontzettende, zo niet crucia-
le rol speelt in het succes van sales. 
De gunfactor is niets anders dan de spreekwoordelijke klik tussen 
gesprekspartners. 
Dus, om meer kansen binnen te halen, is het van belang om je 
persoonlijke gunfactor te vergroten. 
Maar………...hoe doe je dat?

6.1 TAALGEBRUIK 
Spreek rustig en beheers en articuleer duidelijk; door de frequentie 
uitsluitingen van geluid door de telefoon willen bepaalde klinkers nog 
weleens vervormd over komen. 
Probeer te letten op onderstaande punten. 

Vermijden van schuttingtaal 
Onzedelijk taalgebruik, niet beschaafde taal en gebruik van straat-
taal. 

Vermijden van moeilijke woorden en vakjargon 
Veel specialistische acquisiteurs vergeten of hebben moeite om te 
levelen met het niveau van hun niet-specialistische gesprekspart-
ners. Vaak worden er vanuit de acquisiteur onbegrijpelijke zinnen 
gecommuniceerd met daarin veel onnodig moeilijke woorden. Con-
clusie: men vertelt veel maar zegt bijzonder weinig. 
Blijf in begrijpelijke taal communiceren.

Niet: “Onze organisatie is in staat een substantiële bijdrage te leve-
ren aan uw onderneming door een significante invloed uit te oefenen 
op de nationale reikwijdte van uw propositie met als resultaat een 
exponentiële toename van uw marktaandeel.” 

Wel: “Wij vergroten de bekendheid en afzet van je product in Neder-
land.”
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Vermijden van escape woorden
Escape woorden, ook wel voorzichtige woorden of onzekere woor-
den, zetten aan tot overdenken (‘nog even opzij leggen voor later’). 
Deze woorden mag (en zul!) je ongemerkt gebruiken, maar probeer 
ze te vermijden  in zinnen met een call to action. 
Voorbeelden van dit soort woorden zijn o.a. -wellicht-, -misschien-, 
-mogelijk-, -waarschijnlijk, -hopelijk- en -eventueel-.

Niet: “Ik ben er niet zeker van, ik geloof dat ik dat ik dat even na 
moet vragen, ik probeer u later nog wel even terug te bellen.” 

Wel: “Daar kan ik u nu geen antwoord op geven, ik ga dit voor u 
navragen en bel u over tien minuten terug.”

156. De gunfactor (vervolg)
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Vermijden van ontkennende zinnen en woorden
De woorden -niet- en -geen- worden gebruikt om ontkennende zin-
nen te maken en hebben per definitie een negatieve lading. Het ge-
vaar van de ontkennende zinnen door gebruik van de woorden -niet 
en -geen- is dat ze dan ook meteen de spreekwoordelijke deur voor 
je dichtgooien omdat er eigenlijk geen uitweg is, nee is tenslotte nee 
en op een “nee, maar…” zit niemand te wachten. De gemiddelde 
mens anticipeert in een split second op dit soort woorden en zinnen.

Voorbeeld: “Heeft u schroevendraaiers?”
Bevestigende zin: “Ik heb schroevendraaiers.”
Ontkennende zin: Ik heb geen schroevendraaiers.

Het is commercieel gezien beter om ontkennende zinnen te vermij-
den, simpelweg omdat je de aandacht focust op het geen wat je niet 
hebt.  De truck is het omzeilen van de ontkennende woorden wan-
neer ze in je nadeel spreken en er bewust mee te werken wanneer 
ze in je voordeel werken. 

Voorbeeld 
Omzeilen ontkennende woorden 
“Alhoewel het ons momenteel ontbreekt aan schroevendraaiers 
hebben we wel het meest complete assortiment gevuld met sterke 
alternatieven, wat denkt u van…?”

Voorbeeld 
Ontkennende woorden sprekend in je voordeel
“Alhoewel het ons momenteel ontbreekt aan schroevendraaiers heb-
ben we wel het meest complete assortiment gevuld met modernere 
alternatieven die onze concurrentie niet kan bieden. Een vervanger 
voor een standaard schroevendraaier is geen enkel probleem!”

Het kan ook helpen om het betreffende onderwerp van discussie te 
verzachten (zonder te bagatelliseren!) met een respectvol bijvoeglijk 
naamwoord en tegelijkertijd het lijdend voorwerp op te hemelen met 
een positiever bijvoeglijk naamwoord. Het effect is dan dat je meer 
vertrouwen wekt.

Voorbeeld
Bewust werken met ontkennende woorden in het voordeel
“Alhoewel het ons momenteel ontbreekt aan schroevendraaiers heb-
ben we wel het meest complete assortiment gevuld met modernere 
alternatieven die onze concurrentie niet kan bieden. Een duurzame 
vervanger voor een standaard schroevendraaier is geen enkel pro-
bleem!”

166. De gunfactor (vervolg)
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Vermijden van stopwoorden
Het gebruik van stopwoorden is vaak een onwillekeurige gewoonte 
die veelal negatief wordt opgevat door de ontvanger. Een stopwoord 
kan verschillende functies vervullen, met name het kracht bijzetten 
van eigen woorden, het opvullen van pauzes die de tijd geven om na 
te denken of het bieden van houvast voor de spreker. Over het alge-
meen worden stopwoorden (vaak onbewust) gebruikt om een zeker 
“gat” in het vocabulaire of aanwezige kennis te “dichten”.
Enkele voorbeelden van stopwoorden zijn:   

Zeg maar
Op die manier
Dus 
Nou ja 
Of zo 
Joh 
Weet je wel
Uuuhh
Ja precies 
Inderdaad 
You know 
Dinges 
Als je kijkt naar
De omgekeerde “V” als klank

Toepassen van actief taalgebruik
Laat in je taalgebruik zien dat je voor je relatie bezig gaat of bent 
geweest. Laat duidelijk merken dat je beloofd wat je zegt en vooral 
dat “jij” dit gaat doen. 

Onjuist 
Wij gaan voor u de offerte uitwerken.
Dan bellen we u volgende week terug.

Juist
Ik werk de offerte voor u uit.
Dan bel ik u maandag terug.

Met deze voorbeelden is het ook duidelijk dat je altijd in de “ik” vorm 
moet spreken. 
Iemand heeft contact met jou dus wil hij ook dat jij je toezegging 
doet. 
Het schept een afstand als je aangeeft dat we of het bedrijf wel voor 
hem of haar aan de slag gaan. 

176. De gunfactor (vervolg)
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6.2 SYMPATHIE & EMPATHIE
Naast het juiste taalgebruik is sympathie voor de suspect, 
je toekomstige klant, leidend bij het bewust creëren van de 
gunfactor. 
De tijd dat je blindelings uit kon gaan van de kracht van je product of 
dienst is voorbij. 
Het zijn grillige tijden, het aanbod is groot en de klant is door het vrij 
toegankelijke informatiestromen wijzer dan ooit tevoren waardoor 
apathie en scepticisme in hand worden gewerkt. 
Apathie en scepticisme zijn te doorbreken met sympathie en 
empathie, ofwel het doelbewust inzetten van je (mede)gevoel en 
inlevingsvermogen bij de tegenpartij met als doel iets gedaan te 
krijgen.

10 tips in sympathiek en empathisch handelen

1. Luisteren 
“Spreken is zilver, zwijgen is goud.” 
Deze uitspraak is in zover waar dat zwijgen pas echt massief goud 
wordt wanneer je echt luistert naar wat de suspect aan de telefoon 
zegt. Er bestaan verschillende niveaus van luisteren. 
Het is in alle gevallen belangrijk dat je bewust bent van het niveau 
waarop je luistert.

Niet luisteren: 
Het is al te veel moeite om aandacht aan de ander te besteden. 

Marginaal luisteren:
Je hoort maar luistert niet echt

Kritisch luisteren: 
Je toont belangstelling voor de inhoud van het verhaal maar gaat 
niet in op de achterliggende bedoeling. 

Actief luisteren 
Je doet je best om je in de ander te verplaatsen. Je let ook op de 
non-verbale communicatie (stiltes) en intonatie, je bent proactief en 
je anticipeert op een passende manier.

186. De gunfactor (vervolg)
A

cquisitietraining



20 tips voor effectief luisteren tijdens acquisitie

1. Maak je hoofd leeg
2. Herken hoofdzaken
3. Ga buiten je emoties staan
4. Blijf bij de hoofdzaak 
5. Bewaar rust en evenwicht
6. Maak aantekeningen
7. Laat de ander uitpraten
8. Oordeel niet
9. Leef je in in de ander
10. Reageer op de inhoud in plaats van op de persoon
11. Ga dieper in op achterliggende gevoelens en beweegredenen. 
12. Houd de ander een spiegel voor: geef feedback
13. Luister selectief, leer te ‘filteren’. 
14. Blijf ontspannen 
15. Let op je uitingen van kritiek
16. Laat merken dat je luistert; time je -ja’s-
17. Zorg voor een optimale omgeving voor het telefoongesprek
18. Vat samen en stel controlevragen die aansluiten op het verhaal 
19. Herhaal waar nodig enkele woorden als een vraag
20. Vind de motivatie om te luisteren

196. De gunfactor (vervolg)
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2. Smile when you dial
Het mooie van een glimlach is, je kunt ‘m horen. Je stem krijgt een 
helderder, opgewekter en vriendelijkere toon en karakter dan wan-
neer je binnensmonds blijft praten.

3. Houding en gebaren
Houding en gebaren hebben een directe invloed op je telefoonstem.

Probeer maar eens uit: als je tijdens een telefoongesprek je rug 
strekt en je hoofd opricht wordt vanzelf je stem luider. 
Als je heen en weer loopt en drukke gebaren maakt, ga je steeds 
sneller spreken. 
Als je staande telefoneert kom je zelfbewuster over dan zittend. 
Zittende mensen praten zachter en komen geremder over. 
Het is belangrijk om te letten op een goede ademhaling: door uit 
te ademen voordat je de hoorn opneemt en je even te ontspannen 
komt je stem vaster over. 
Ook glimlachen is belangrijk tijdens een telefonisch contact. 
De glimlach is hoorbaar in je stem. 
Door positieve chemische reacties die de glimlach in je hersenen 
veroorzaakt kom je vriendelijker over. 
Wetenschap wijst uit dat het ook verschil maakt met welke hand je 
de telefoon vasthoudt. 
Als je de hoorn met je linkerhand vasthoudt activeer je daarmee de 
rechter hersenhelft, die ons gevoel regelt. 
Hierdoor klinkt je stem vriendelijker. 
Dit laatste geldt overigens alleen voor rechtshandigen. 
Bij linkshandige mensen is het precies andersom.

4. Levelen
Vergeet gewoon simpelweg heel even dat je aan het bellen bent voor 
je professie en probeer in gesprek te komen met je klant door in te 
spelen op zijn of haar frequentie. Dit kan betekenen dat je uitkomt 
op gespreksonderwerpen die in eerste instantie helemaal niets met 
sales te maken hebben maar die er wel voor zorgen dat je dichter bij 
je doel komt. Door te levelen wek je vertrouwen en voelt de suspect 
zich veilig en begrepen.
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5. Complimenteren
Iedereen vind het fijn om een compliment te ontvangen, zeker als het 
een onderwerp betreft waarop je trots bent. Tijdens het bellen kan 
een compliment richting de suspect een enorme ijsbreker zijn echter, 
overdrijf het niet. 
De gemiddelde Nederlander is door de vele opdringerige callcenters 
weinig gewend aan positieve feedback aan de telefoon waardoor ze 
er vaak merkwaardig op reageren. In plaats van -dankjewel- wordt er 
veelal erg sceptisch en wantrouwend gereageerd. 

Stelregel: Meet een compliment niet te breed uit en maak compli-
menten enkel als je ze echt meent!

6. Humor
Het juiste gebruik van humor in je sales pitch of tijdens het acquisi-
tiegesprek doet wonderen voor de uitkomst. Een grapje tussendoor 
helpt om het gesprek te  openen, verminderd spanning en doet won-
deren voor je gunfactor. Kortom, humor heeft alle ingrediënten om je 
doel sneller te bereiken. 

7. Geduld
Het is een utopie om te denken dat ieder acquisitiegesprek leidt tot 
succes. Hoe graag je ook wilt winnen en hoe noodzakelijk dat ook 
voor je is, zeker wanneer je onder time- of targetpressure staat, win-
nen gebeurt alleen wanneer je klant het je toestaat. 
Wanneer je te hard (door)drukt, te snel gaat en stappen over wilt 
slaan dan is het risico dat de klant -nee- zegt, boos wordt en afhaakt. 
Een betere strategie is geduldig zijn en blijven luisteren.
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8. Oprechtheid
Acquisitie en sales zijn sociaal mensenwerk en vallen niet te auto-
matiseren. Wees daarom niet bang om vanuit jezelf te werken. 
Probeer gaandeweg om je eigen sales-DNA te ontdekken en te ont-
wikkelen om zowel jezelf als de suspect beter te maken. 
Centraal in acquisitie staat het maken van oprechte sociale ver-
binding. Je investeert hierbij eerst in de relatie met de suspect om 
vanuit een blootgelegd “probleem” samen te bepalen welk product 
of dienst het probleem op een zo goed mogelijke manier op kan 
lossen. De oprechte intentie om de suspect beter te maken is hierbij 
je voornaamste kans om van toegevoegde waarde te kunnen zijn. 
Commercieel denken en handelen is vooral jezelf durven zijn waarbij 
je niet bang bent om je kwetsbaarheid, ethiek en integriteit voor je te 
laten spreken. 

9. Wees duidelijk
Een suspect, prospect of klant hoort alleen wat hij of zij wil horen en 
pakt je genadeloos terug op je bewoording. Zelfreflectie is voor veel 
mensen moeilijk maar is doorslaggevend in het proces jezelf te trai-
nen op duidelijkheid; wat een ander niet goed begrijpt heb je kenne-
lijk zelf niet goed uitgelegd, hoe hard dat ook mag klinken. 
In sales en acquisitie kom je het best tot je recht door te zeggen wat 
je doet en te doen wat je zegt. Dit is ook de reden waarom bewoor-
ding als -waarschijnlijk-, -eventueel-, -misschien-, etc. het beste 
kunnen worden vermeden omdat ze simpelweg tot de verbeelding 
spreken. Wanneer jij het in een gesprek hebt over -misschien- ont-
houd de suspect dit als een -ja-. 
Duidelijkheid bereik je door je vast te houden aan de feiten en spe-
culatieve toezeggingen zoveel mogelijk te vermijden. 

10. Switchen
Natuurlijk is het is van belang om tot een leuk gesprek te komen en 
dit mag in de openingsfase van het gesprek best gaan over dingen 
die helemaal niets te maken hebben met je handel want wanneer 
een relatie uitwijkt naar andere onderwerpen dan heeft deze blijk-
baar de behoefte om dat met je te delen. Houd tijdens dit soort ge-
sprekken in de gaten dat het “ikke” van je relatie belangrijker is dan 
het “ikke” van jezelf, zorg er voor dat je nooit meer aan het woord 
bent dan je relatie en stuur het gesprek uiteindelijk wel weer naar 
het doel waarvoor je belt. Dit wordt bedoeld met switchen. Algemene 
stelregel hier is een verhouding aan te houden van 70/30. 
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7.  Het nieuwe verkopen

Het woordje -verkopen- heeft in de volksmond een negatieve lading, 
veelal wordt verkoop dan ook gezien als het “aansmeren” van een 
product als dienst waarbij de perceptie van de kopende partij achter-
af vaak is dat de verkoper het meeste profijt heeft behaalt. Met an-
dere woorden, de koper doet een miskoop omdat hij zich heeft laten 
verleiden door een gladde verkoper die zijn woorden niet waar heeft 
gemaakt. Waar gaat het hier fout? Het antwoord is dat de uiteinde-
lijke verantwoording ALTIJD bij de verkoper ligt wat ook meteen de 
negativiteit rondom -verkopen- verklaart.  

Kubus Smart onderscheidt twee manieren van verkoop.

• De oude of Amerikaanse manier van verkopen 
• Het Nieuwe Verkopen

De oude of Amerikaanse manier van verkopen 
Deze manier van verkopen is er op gespitst om zoveel mogelijk “los 
te peuteren” van je klant in een zo kort mogelijke tijd. 
Veelal ontstaat er een agressieve monoloog vanuit de verkoper 
waarbij de suspect overwegend overspoeld wordt met positieve in-
formatie over het desbetreffende aanbod. 
Vaak wordt er bij dit soort aanbiedingen door de verkoper ingespeeld 
op de angst van de suspect om de kans mis te lopen, de zogenaam-
de “fear of loss”, door een ultimatum te stellen aan de aanbieding.
Bij deze manier van verkopen heeft de gunfactor een ondergeschikte 
rol, wordt het “sluiten van de order” veelal achteraf als dwingend of 
opgedrongen ervaren en kent het resultaat een korte termijn visie 
waarbij volume het kernwoord is.

Het Nieuwe Verkopen
Waar de oude of Amerikaanse manier van verkopen een klant onbe-
wust dwingt tot een verkoop is het Nieuwe Verkopen gespitst op het 
verkopen naar behoefte. 
Behoefte wordt hierbij niet door gladde taal en mooie praatjes gecre-
eerd maar eerder door het blootleggen van een kennelijk “probleem” 
waar je als verkoper een gerichte oplossing voor aandraagt. 
Het “probleem” leg je bloot door de juiste vraagstelling. 
Als je deze techniek goed beheerst en bewust toepast ben je in staat 
om het zogeheten -pulleffect- te creëren; als je je meerwaarde dui-
delijk hebt laten zien, vertrouwen hebt gewonnen en de prospect niet 
teveel op de huid zit komt deze vaak vanzelf naar je toe.
Om de prospect sneller tot een beslissing te laten komen dien je af-
sluittechnieken toe te passen echter, zet deze dan wel door in dezelf-
de sympathieke lijn van het gesprek. 
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7.1 VRAAGSTELLING
In verkoop en acquisitie hanteer je verschillende vormen van vraag-
stelling, allemaal met een eigen timing, doel en uitwerking. In deze 
training onderscheiden we:

Open of topische vragen 
Gesloten vragen 
Suggestieve vragen 
Controlevragen 
Isolatievragen 
Tegenvragen

Open vragen
Open of topische vragen kunnen een gesprek letterlijk openbreken. 
De bedoeling van een open vraag is om de suspect aan het woord 
te krijgen. Een open vraag laat ruimte voor alle antwoorden behalve 
ja of nee en geeft je tijd om zelf na te denken over een eventuele 
oplossing.
Open vragen herken je veelal aan de beginletter -w-  maar de enige 
uitzondering hierop is het woordje -hoe-, zie hieronder voor de mo-
gelijkheden.

Wie
Wat
Waar
Welke
Wanneer
Waarom
Hoe

Voor alle open vragen geldt: 
Ontspannend
Vriendelijk
Enkelvoudig
Duidelijk
Begrijpelijk
‘Onschuldig’
Geprogrammeerd (om een antwoord te provoceren).

Voor- en nadelen:
+ Leveren veel informatie op
+ Opdrachtgever ontspant zich snel
- Nemen veel tijd in beslag
- Leveren geen specifieke gegevens op
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Gesloten vragen
Gesloten vragen zijn vragen waarop je enkel met een -ja- of -nee- 
kunt antwoorden en zijn te herkennen aan het feit dat ze altijd met 
een werkwoord beginnen. 
Deze vragen komen het best van pas in de afsluiting waarbij je de 
klant een keuze wilt bieden of een simpele -ja- of -nee- wilt horen 
zeggen. 

Voor- en nadelen:
+ Je stuurt het gesprek
+ Je gaat meteen op je doel af
+ Korte gesprekken
- Informatie beperkt zich tot hetgeen dat je vraagt
- Je dwingt de suspect slechts tot kort en bondig antwoorden
- Dominerend karakter, gevaar van kruisverhoor

Suggestieve vragen
Een suggestieve vraag stuurt bewust naar antwoordmogelijkheden: 
‘ja’ of ‘nee’, waarbij de voorkeur uitgaat naar een -ja-ritme-. Door 
middel van de volgende vragen zorg je bewust voor een -ja-ritme- 
waardoor de suspect uiteindelijk niet meer inziet waarom hij iets niet 
zou doen.

Voorbeelden:
U twijfelt dus aan…? 
Als ik het goed begrijp zegt u…? 
U verwacht dus geen verbetering voor …? 
Beweert u dat …? 
U bent van mening dat…? 
Als u, meneer…, dan wilt u toch zeker…?

Voor- en nadelen:
+ -ja-ritme
- Kan heel eigenwijs en dominant overkomen.
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Controlevragen
Een controlevraag wordt gesteld om erachter te komen of de vraag-
steller begrijpt wat de antwoordgever bedoeld, in tegenstelling tot de 
suggestieve vraag die de klant min of meer klem probeert te zetten.

Controlevragen….
….zijn te stellen als een suggestieve vraag
….bieden de ander de mogelijkheid het oneens met je te zijn
….zijn een middel om een monoloog te vermijden
….kunnen ook informatief zijn.

Enkele voorbeelden:
Bent u het met mij eens dat…? 
Formuleer ik uw mening goed als ik zeg dat…? 
Dus wat u stelt is dat…? 
Hoe komt dit bij u over?

Voor- en nadelen:
+ Schept duidelijkheid voor suspect
- Kan frustrerend overkomen bij de suspect in situaties waarin de 
suspect verbaal niet heel sterk is en je hem keer op keer dezelfde 
controle vragen stelt.

Isolatievragen 
Isolatievragen hebben als doel om na een tegenwerping tot een uit-
komst te komen. Timing is key!

Bijvoorbeeld: “Als ik het op deze manier kan regelen kan ik dan de 
order noteren?”

Voor- en nadelen:
+ Duidelijk en direct op je doel af.
- Nee is exit.
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Tegenvragen 
Tegenvragen worden gesteld om initiatief te houden of om te herne-
men. 

Bijvoorbeeld: “Hoe bedoelt u?”, ”Waarom vraagt u dat?”, “Wat is de 
achtergrond van uw vraag?” 

Vragen die je stelt dienen relevant, duidelijk, enkelvoudig, informatie 
gevend en activerend te zijn.
Het stellen van een tegenvraag impliceert het wachten op een ant-
woord, geef dit antwoord NIET zelf  maar wacht af en luister goed en 
actief naar het antwoord.

Voor- en nadelen:
+ Informatief
- Kan argwanend overkomen
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7.2 KANSHERKENNING & KOOPSIGNALEN
Koopsignalen herkennen is een voorwaarde voor een succesvol-
le afsluittechniek. Koopsignalen zijn vragen dan wel opmerkingen 
waarmee de relatie aangeeft geïnteresseerd te zijn, vaak zonder het 
zelf door te hebben.

Enkele voorbeelden van koopsignalen zijn:

Suspect stelt gedetailleerde vragen over de mogelijkheden
Suspect wil weten hoeveel het kost
Suspect stelt concrete eisen
Suspect vraagt naar garantie
Suspect klaagt over huidige leverancier
Suspect vraagt om korting
Suspect vergelijkt je met concurrent
Suspect zegt dat hij het interessant vindt
 
En dan nog een voorbeeld, wellicht de moeilijkste, maar wel de 
leukste want aan jou de schone taak!

Suspect heeft een bezwaar op je propositie. 
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7.3 BEZWAREN & WEERLEGGINGEN
Je mag blij zijn met bezwaren, deze geven vaak alleen maar de on-
zekerheid aan van de relatie. Bang voor verandering, het niet snap-
pen van jouw bedoelingen, ergo het biedt kansen. 
Bezwaren vormen een natuurlijk onderdeel van een verkoopgesprek 
en geven inzicht in de gedachte van de relatie. Indien je bezwaren 
op een juiste manier kunt weerleggen, kom je uiteindelijk steeds 
dichter bij de situatie dat een relatie ook niet meer weet waarom hij 
nee zou zeggen tegen je dienst of product.

Hoe ga je met bezwaren om?
Op een bezwaar moet je altijd ingaan. Door er niet op in te gaan 
accepteer je het bezwaar als een feit. Bezwaren werk je af in het 
volgende stramien:

Meeveren
Samenvatten 
Compenseren 
Suggereren 
Behandelen

Meeveren met bezwaren
Toon begrip en laat horen dat je de tegenwerping serieus neemt. Als 
je het bezwaar wegwuift dan zal de relatie zich niet serieus genomen 
voelen. Enkele voorbeelden van meeveren zijn:

“Ik begrijp uw gedachtegang”
“Dat kan ik me voorstellen”
“Daar was ik waarschijnlijk zelf ook vanuit gegaan in uw positie”
“Ik ben het met u eens”

Samenvatten van bezwaren
Zorg dat je het bezwaar goed begrijpt, vat het in je eigen woorden 
nog eens samen. Door het samen te vatten toon je automatisch 
begrip en creëer je voor jezelf de tijd om een goede weerlegging te 
bedenken. 

Compenseren van bezwaren
Weerleg het bezwaar en compenseer dat met je eigen voordelen. 
Op deze manier neem je onzekerheid weg bij je relatie. Houd de 
vaart er in, sta niet te lang stil bij een bezwaar. 
Maak van een mug geen olifant.

Suggereren van gemiste kansen bij bezwaren
Bepaalde zaken met een zeker toekomstperspectief zijn van belang 
voor een relatie, benoem dit.
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7.4 VIJF POPULAIRE AFSLUITTECHNIEKEN
Als het acquisitiegesprek goed doorlopen is, komt het moment van 
het concretiseren. 
In principe zou het soepel moeten verlopen en zal de suspect bij 
goede begeleiding bijna vanzelf -ja- zeggen. 
Het kan echter zijn dat er op het laatste moment een reden voor de 
suspects opdoemt om toch de beslissing te heroverwegen of uit te 
stellen. 
In dat geval is het toch goed om een aantal ‘afsluittechnieken’ te ken-
nen om de suspect weer op het juiste pad te brengen. 
De kunst is hier om de vraagstelling zo te formuleren dat de suspect 
zichzelf overtuigd om de stap te zetten, maar toch kan het vaak 
gewoon niet anders en hebben mensen iemand nodig die ze helpt 
de beslissing te nemen. 

1. De suggestieve afsluiting
Je zorgt er in een serie suggestieve vragen voor, dat de suspect een 
aantal malen met -ja- antwoordt. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
steeds moeilijker -nee- zeggen naarmate men vaker -ja- heeft 
geantwoord. 

2. De invitatie
Stel, op het moment dat de twijfel van de suspect de overhand heeft, 
de vraag: 

“Waarom probeert u het niet gewoon?”

Er zijn dan 2 soorten antwoorden mogelijk, die je in beide situaties 
helpen tot succes te komen:
Óf het antwoord is: “Ja, waarom ook eigenlijk niet!”. 
Óf het antwoord dwingt tot het geven van de werkelijke reden van 
twijfel (en geen rookgordijn), waarop je een perfecte respons kunt 
geven om die reden te ontkrachten.

3. De isolerende afsluiting
Stel: de suspect geeft aan dat het te duur is (wat overigens voor de 
mens een makkelijke manier is om van een lastige keuze af te ko-
men). Een tegenvraag zou dan kunnen zijn:  

“Wat als we de betaling spreiden, bent u dan wel 
geïnteresseerd….?” 

Als het antwoord NEE is, is de suspect sowieso niet ‘in’ voor een 
koop. 

Bij een “JA” blijf je ‘in control’ van het verkoopgesprek en heb je nieu-
we kansen om het tij te keren.
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4. De hypothetische aankoop
Doe alsof de prospect reeds de beslissing heeft genomen tot de 
aankoop. 
Verminder hierdoor de ‘druk’ voor de klant om met -ja- of -nee- te 
antwoorden. 
Het helpt mensen die kampen met besluiteloosheid. 
Draai de focus van het gesprek naar de vervolg-set van vragen. 
Vraag bijvoorbeeld wanneer ze precies willen beginnen met het 
gebruiken van de dienst, wanneer ze het geïmplementeerd willen 
hebben, etc. 

Psychologische werking: het vol vertrouwen zijn van de verkoper 
geeft aan dat hij zeer gelooft in de voordelen voor de ander. 
Dit maakt het voor de ander lastiger om de voordelen te ontkennen. 
Het is niet prettig voor velen om jou ongelijk te geven…. 

NB: Dit is één van de meest gebruikte verkoop-technieken.

5. Sudden Death
De term Sudden Death duidt op de uitkomst van het gesprek; óf je 
bent weg, óf je wint...
Heb je een eindeloos  gesprek met een suspect bij wie je zoveel 
meerwaarde hebt neergelegd en zo’n klik en vertrouwen hebt 
opgebouwd maar die toch de knoop niet doorhakt? 
Pas dan de Sudden Death techniek toe. 

De kunst is om beleefd te blijven maar om toch direct op de man af 
te vragen of het een -ja- of een -nee- wordt. 
IKEA is hierbij van weergaloos belang! 
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8.  Conclusie

Zoals je wellicht gemerkt hebt is de gehele theorie met elkaar ver-
bonden. 
Alles lijkt op elkaar en alles heeft met elkaar te maken. 
Toch zijn alle ingrediënten afzonderlijk van elkaar heel belangrijk om 
nuances aan een gesprek te geven. 

Kubus Smart pretendeert niet dat er slechts één manier is om een 
gesprek te voeren. 
Probeer altijd actief te luisteren en te volgen wat er in het telefoon-
gesprek gebeurt. Deze handleiding is een richtlijn en helpt je om je 
gesprek te sturen naar een positief resultaat. 

Ons advies is om vooral veel te bellen en de theorie uit te testen in je 
gesprekken. 
Je zult zien dat naarmate de bel pogingen stijgen, de kwaliteit van je 
gesprekken omhoog gaat. 
Simpelweg omdat je goed gaat luisteren en je bewust wordt in het 
sturen van een gesprek.

Bellen is direct scoren en scoren maakt bellen vooral heel erg leuk 
om te doen. 
Niet iedereen is er voor in de wieg gelegd, maar als jij tot die happy 
few behoort dan ligt er een mooie toekomst voor je. 
We wensen je dan ook veel plezier en succes toe in het toepassen 
van de genoemde theorie. 
Onthoud; blijf jezelf, dan komt het goed!

Met vriendelijke groet,

Hilbert Kuipers
Jos Attema
Kubus Smart.nl
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