
De klant is een persoonlijkheid
De do’s en don’ts in een verkoopgesprek

De klant is koning! Maar iedere koning is uniek. De één is een echte teamplayer, de ander juist meer solistisch.  
Sommige klanten zijn rationeel, anderen vertrouwen meer op hun gevoel. Om optimaal aansluiting te hebben met 
jouw klant is het goed om je klant te kunnen “lezen”.  

Een middel dat veelvuldig gebruikt wordt in de typering van bepaalde persoonlijkheden zijn de kleuren 
ROOD-GEEL-GROEN-BLAUW.  

Rood staat voor het directe en daadkrachtige menstype, 
geel voor de sociaal optimistische mens, 
groen voor de stabiele en ondersteunende en 
blauw voor het correcte en analytische menstype.  

Deze paper geeft je handvatten over hoe om te gaan met de andere kant van de tafel of het beeldscherm en  
daardoor beter aan te sluiten. Zo kun je de verschillende fases in een inkoop/verkoopcyclus optimaal doorlopen.

Voorwaarden
Om überhaupt in gesprek te komen met klanten, 
moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.  
Naast de klassieke manier om in contact te komen 
met prospects is social selling steeds meer een pad 
wat gevolgd wordt. Zo zorg je ervoor dat een  
cold-call niet cold, maar al een beetje opgewarmd is. 
Heb je de stappen know-like-trust doorlopen?  
Dan volgt, eventueel na een online kennismaking,  
het gesprek aan tafel. 

Verkoopgesprek
In het verkoopgesprek doorloop je eigenlijk een vier-
tal fases. In wezen zijn die fases niet nieuw, behalve 
dat je gesprekspartner er anders in zit. In plaats van 
dat hij onwetend het gesprek met je aangaat, heeft 
hij al de nodige basiskennis in huis.  

Des te belangrijker is dat je deze stappen consequent 
doorloopt en aansluit bij je gesprekspartner. 

De do’s en don’ts in de verschillende fases is afhankelijk van welk persoonlijkheidstype je tegenover je hebt. Als je 
nog niet eerder in contact bent geweest met je gesprekspartner, zul je in het begin van het gesprek uit moeten gaan 
van uiterlijkheden, omgeving en research wat je hebt gedaan op bijvoorbeeld social media. In de behoefte-analysefase 
zul je diepte in het gesprek moeten brengen om een beeld te krijgen van wel menstype er tegenover je zit.
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Fase 1 De gespreksopening 
In deze fase geef je richting aan het gesprek en neem je je gesprekspartner mee in de weg die je met hem wilt door-
lopen. Wat zijn nou do’s en dont’s bij de verschillende menstypes?

Do’s Don’ts
ROOD: directe en daadkrachtige menstype

✔ Concreet aangeven wat de bedoeling is
✔ Kort en bondig zijn

✘ Informeel starten
✘ Afdwalen
✘ Het gesprek laten gebeuren zonder regievoering

GEEL: de sociaal optimistische mens

✔ Tempo houden
✔ Persoonlijke verbinding zoeken

✘ Formeel gesprek starten
✘ Strakke planning voorstellen

GROEN: de stabiele en ondersteunende

✔ Rustig spreken
✔ Verbinding zoeken bij begin

✘ Onduidelijk zijn
✘ Koel en zakelijk starten

BLAUW: het correcte en analytische menstype

✔ Duidelijke doelstelling formuleren
✔ Gelijkmatig tempo vasthouden

✘ Improviseren
✘ Informeel starten
✘ Overdrijven

Fase 2 De behoefteanalyse 
In deze fase van het gesprek concentreren we ons op de klant. Waar staat hij, wat wil hij nu en waar wil hij naar toe. 
Hier halen we de informatie op om er straks een goede oplossing tegenaan te leggen.

Do’s Don’ts
ROOD: directe en daadkrachtige menstype

✔ Actief feiten boven water halen
✔ Op strategisch niveau blijven
✔ Ingaan op successen
✔ De ander laten shinen

✘ Op details ingaan
✘ Voor de ander invullen
✘ Passief blijven

GEEL: de sociaal optimistische mens

✔ Grote lijnen vasthouden
✔ Aandacht voor het ongewone

✘ Te veel op details inzoomen
✘ Te veel naar feiten, te weinig naar meningen vragen

GROEN: de stabiele en ondersteunende

✔ Persoonlijke vragen stellen
✔ Laat merken dat je luistert door persoonlijk in te gaan op
antwoorden

✘ Zelf te veel praten
✘ Te direct vragen stellen
✘ Koel en zakelijk je “vragenlijst” afwerken

BLAUW: het correcte en analytische menstype

✔ Gestructureerd te werk gaan
✔ Vasthouden aan de voorgestelde stappen
✔ Zinvolle en gerichte vragen stellen

✘ Aannames doen
✘ Uitgebreid ingaan op vragen en daardoor

structuur verliezen
✘ Regie uit handen geven



Fase 3 Overtuigingsfase 
In deze fase krijgt de klant inzicht in de meerwaarde die je te bieden hebt. Hier komt ook het adviseren van de klant aan bod.

Do’s Don’ts
ROOD: directe en daadkrachtige menstype

✔ Resultaten benoemen
✔ Persoonlijke voordelen voor de ander benoemen
✔ Macht en controle benadrukken

✘ Routinematig overtuigen
✘ Niet aansluiten bij strategisch niveau

GEEL: de sociaal optimistische mens

✔ Benadrukken van service
✔ Benadrukken van werk uit handen nemen
✔ Plezier van samenwerking benoemen

✘ Te veel afleiden
✘ Direct stappenplan presenteren
✘ Aandacht verslappen

GROEN: de stabiele en ondersteunende

✔ Kleine stapjes zetten
✔ Op het gevoel inspelen
✔ Onzekerheden wegnemen

✘ Onsamenhangend praten
✘ Aan hun lot overlaten en niet duidelijk zijn

BLAUW: het correcte en analytische menstype

✔ Concrete resultaten aantonen
✔ Kwaliteit en betrouwbaarheid aantonen
✔ Gestructureerd inzicht geven

✘ Resultaten overdrijven
✘ Onzorgvuldig beargumenteren
✘ Informatie achterhouden

Fase 4 Afsluitfase 
Nadat we de klant hebben aangetoond waar onze meerwaarde zit, kunnen we naar de volgende fase en commit-
ment vragen voor de opdracht of voor een volgende stap in de cyclus. Ook hier is het van belang, dat we afhankelijk 
van het menstype, de juiste snaar weten te raken.  

Do’s Don’ts
ROOD: directe en daadkrachtige menstype

✔ Proefafsluitingen inzetten
✔ Klant laten afsluiten

✘ Geforceerd zelf afsluiten

GEEL: de sociaal optimistische mens

✔ Concreet worden
✔ Taken verdelen voor vervolgstappen

✘ Niet of niet concreet afsluiten

GROEN: de stabiele en ondersteunende

✔ Indirecte afsluitingstechniek gebruiken
✔ Voorzichtig afsluiten

✘ Hard selling afsluittechniek gebruiken

BLAUW: het correcte en analytische menstype

✔ Concreet afsluiten en op juiste tijdstip om opdracht vragen ✘ Informatie blijven geven

Meer weten over hoe je succesvol je salesgesprekken kunt voeren? 
In de training Consultative Selling van Fidecon draait alles om inzicht in de persoonlijkheid van de klant en zijn 
behoeftes en wensen. En hoe je daarbij aan kunt sluiten, zodanig dat je klant zich begrepen voelt en ervan overtuigd 
is dat hij bij jou een oplossing voor zijn problemen vindt.  Voor meer informatie ga 
naar https://www.fidecon.nl/consultative-selling/ Om je in te schrijven voor een 
van de open trainingen Consultative selling, ga naar: www.fidecon.nl/kalender/     
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