
Jouw verkoopgesprek in 12 stappen
Om de beste resultaten of grootste transformatie te krijgen bij je deelnemers is het belangrijk dat je

de juiste deelnemers in je programma krijgt. Een intake gesprek helpt je een goede selectie te

maken. 

Je houding: onthecht van de uitkomst en super nieuwsgierig naar hoe je klant in elkaar zit.

Je doel: de beste uitkomst voor je klant. Dat vraagt dat je altijd de waarheid vertelt, ook al is die soms

pijnlijk voor je klant om te horen, dat je deelt wat je voelt en dat je alleen jouw programma verkoopt

als dat de juiste zet is voor je klant. 

Je strategie: weinig praten, veel vragen stellen, de ander het werk laten doen en zelf vooral heel

liefdevol naar de ander kijken, luisteren en haar in haar grootsheid zien (dat doen mensen zelf vaak

niet).

Met deze 12 stappen verkoop je ontspannen, integer en succesvol je programma. 

1. Maak verbinding: 

Hoe groter de investering, hoe belangrijker verbinding is. Dus stel de ander op haar gemak door even

een 'klets-praatje' te maken, zoals je dat ook zou doen als je iemand op straat ontmoet. Wees warm,

aandachtig, oprecht en attent.  

2. Neem leiderschap

Dit gesprek is bepalend voor jullie  eventuele toekomstige relatie, dus zorg voor heldere kaders en

neem leiderschap. Zeg bijvoorbeeld 'We hebben een half uur voor dit gesprek. Ik ga je een aantal

vragen stellen om je situatie duidelijk te krijgen, zodat ik weet hoe ik je het best kan helpen het

resultaat te krijgen dat jij verlangt.'

3. Vraag naar de aanleiding

Wat maakte dat ze een gesprek met je aanvroeg of contact met je zocht. Wat zou diegene graag uit

het gesprek willen halen? 

4. Waar zit de pijn? 

Klanten kopen een oplossing voor een probleem. Ondanks dat ik een klant als heel en compleet zie,

iemand die niet gefixt hoef te worden en alles in haar heeft om te doen, worden, zijn wat zij wil, komt

iemand iets bij je te halen. Er is iets dat in haar beleving niet strookt, wat schuurt, wat haar licht dimt

of bij die schil om haar essentie hoort. Dus zorg ervoor dat je achter die pijn komt. Hoe duidelijker die

wordt, hoe veiliger is blijkbaar voor je klant is en hoe gerichter jouw oplossing kan zijn. Vraag

bijvoorbeeld: 'Waar loop je tegen aan?', 'Wat zou je graag anders zien?', 'Waar worstel je mee?' 
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of 'Hoe is het voor je dat je x,y,z niet lukt/voelt/ervaart/bent?' Zorg dat je in het gesprek haar ook deze

pijn laat voelen. Dus vraag naar waar dit in haar lijf merkbaar is, welke emoties, gedachten of

gevoelens het oproept, wat haar raakt etc. (maar los niet op. Dit is géén coachgesprek. Je doet geen

begeleidingswerk in zo'n gesprek, want dan verminder de noodzaak jouw oplossing te kopen.)

5. Waarom nu? 

Hoe groter de urgentie, hoe minder bezwaren ze zal hebben op jouw oplossing (mits passend

natuurlijk). Dus vraag waarom het nu belangrijk is dat ze iets doet, wat het haar kost als ze niet iets

doet of wat ze verliest als ze zo blijft doorgaan. 'Op een schaal van 0 tot 10, hoe belangrijk is het dat dit

voor je verandert? En waarom is dat zo?' 

6. Wat is je verlangen? 

Een verlangen geeft richting aan de toekomst. Het kan iemand transporteren naar een nieuwe

mogelijkheid en opent innerlijke levenslust. Dat laatste heb je nodig om tot een besluit of een actie te

komen. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat ze het allerliefst zou willen als alles mogelijk zou zijn. Of wat

ze zou willen dat jullie samenwerking zou opleveren. Of wat ze met een toverstafje zou doen. Hier is

het zinnig om alle zintuigen in te zetten. 'Hoe zou je bewegen, praten als dit lukt? Wat zou je doen,

hoe zou je je kleden, hoe zou je interactie met je geliefden zijn?' etc. 

7. Welk perspectief zie je voor deze klant? 

Geef mogelijkheden die je ziet voor je klant die zij zelf nog niet had gezien. Wat is bijvoorbeeld de

wonder in haar wond? Wat is een andere zienswijze voor haar? 'Heb je er al eens zo naar gekeken?'

Let op dat je ook hier niet gaat coachen, maar alleen perspectief schetst. 

8. Welk oplossing bied je?

Een oplossing is iets anders dan je aanbod. In mijn geval is mijn oplossing dat ik je help een heldere

structuur neer te zetten voor de vrouwencirkel die jij wil ontwikkelen. Ik help je innerlijke stevigheid

te vinden, zodat jouw transformatiekracht vergroot en jouw deelnemers meer waarde van je

programma ervaren. Wat is jouw oplossing? Toets of je klant jouw oplossing interessant vindt. 

9. Je aanbod doen

Dit is het moment om te vragen of je klant benieuwd is naar jouw aanbod. 'Zal ik je vertellen hoe ik

jou hierbij zou kunnen helpen?' of 'Wil je weten wat het programma inhoudt, waarmee ik je bij x,y,z

help?' Door toestemming te vragen, ben je niet pushy of verkoperig, maar gewoon oprecht. 

Wees in dit stadium ook helder over je prijs. Vertel in één zin hoeveel de investering is (niet hoeveel

iets kost of hoe duur iets is) en in hoeveel termijnen iemand kan betalen. En blijf dan stil! Laat het

even sudderen bij je klant. Wacht rustig de reactie van de ander af. 
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10. Bezwaren

De kans is groot dat je nu bezwaren krijgt. Een klant wil je onbewust altijd testen, omdat ze uitzoekt

hoe stevig jij als begeleider eigenlijk staat. Dus wees je bewust van het soort bezwaren dat je kan

krijgen en kijk of je al een antwoord daarop klaar kan hebben. Coachen (nu mag het wel) op

bezwaren doe je bijvoorbeeld door te vragen: 'Wat zou je antwoord zijn als geld geen rol speelt?',

'Waarom is het belangrijk voor je wat je partner van je beslissing vindt?', 'Hoe helpt het je om aan

deze gedachte vast te houden?' etc. Vraag door tot je bij de kern komt en laat haar antwoorden. 

11. Vier de ja!

Heb je alle bezwaren opgelost en zegt iemand Ja? Bestendig de Ja dan door bijvoorbeeld te vragen

naar hoe deze beslissing voelt voor haar, wat er in haar lijf gebeurt of door te zeggen 'Wat een

moedig besluit.' Vraag ook wat er aan bij heeft gedragen dat ze deze keuze nu maakt. Laat de ander

haar keuze nogmaals aan je uitleggen, dan is het later lastiger zichzelf uit de keuze te praten en vier

echt dit moment.

12. Nee?

Er zijn drie opties. 

- Iemand is niet de juiste match voor jou of jouw programma. Dat is helemaal ok. Sluit liefdevol af,

want wie weet komt ze later terug of stuurt ze iemand door die wel de juiste match is. 

- Iemand wil er een nachtje over slapen. 50% van de bevolking heeft een emotionele autoriteit (in

Human Design), dus deze mensen hebben ruimte nodig om het hele spectrum aan emoties te

voelen die bij de keuze komt kijken. Voel in of je er alles aan hebt gedaan om hen de juiste keuze te

laten maken en plan een moment van terugkoppeling in. Liefst binnen 1 of 2 werkdagen, want nu

heb je momentum. Je kunt bijvoorbeeld ook vragen 'Wat heb je nodig om je keuze te kunnen

maken?'

- Iemand is nog niet overtuigd, maar durft geen Nee te zeggen. Hier ligt werk voor je, want blijkbaar

heb je iets in het proces niet helemaal volledig gedaan. Ga dus terug in het proces om te ontdekken

wat er nog mist. 'Waar heb je nog twijfels over?' of 'Ik hoor dat je nog niet helemaal er uit bent. Wat

zit je dwars?' Kijk of je terug moet naar de pijn, de urgentie, het verlangen of de bezwaren om meer

helderheid in haar besluitproces te krijgen.  

Waar let je op na een Ja?
Zorg dat je in de 24 uur na een bevestigend 'stickstrategieën' toepast zodat iemand ook

daadwerkelijk bij haar Ja blijft. Start bijvoorbeeld je onboardingsproces, plan de eerste kick-off sessie,

vraag een eerste aanbetaling, stuur een cadeautje, laat een contract tekenen of verzin iets waarmee

je jullie samenwerking bestendigt en zij direct het gevoel heeft dat ze waarde van je ontvangt. 

Succes!
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