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De opwarming van de
Salesplaneet
Alles wat op onze aarde gebeurt wordt slechts door twee elementen
bepaald. In de eerste plaats regelt de natuur de mogelijkheden voor ons
om op deze bol te ademen, te bewegen en te leven. Hoe wij dat doen,
dat regelt de mens echter zelf. Niets meer en niets minder. Dat is nog
nooit anders geweest en zal ook nooit veranderen.
Tevens is deze ronde planeet een gigantisch
commercieel bolwerk waarin de mens centraal
staat. Communicatie en Commercie bepalen
overal en in alle uithoeken van de wereld het
reilen en zeilen op aarde. Zonder deze CC’s valt
er niet te leven. Iedereen communiceert en
iedereen is commercieel. Als is het maar uit
eigen belang of in het belang van zijn omgeving.
Hoe dan ook: iedereen ‘verkoopt’ op zijn minst
een mening of wens aan een ander.
Communiceren en Commercie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kwaliteit van
beide bepaalt overigens ook wat de uitkomst
daarvan zal zijn. Zo ontstaat er liefde en vrede,
maar ook haat en oorlog. En zo ontstaat er een
succesvolle economie of juist het tegenovergestelde. Mensen van vlees en bloed bepalen
alles wat er gebeurt. Amerikaanse presidentsverkiezingen, wel of geen referendum, het
Europese Hof in Brussel tot en met een boom in
de achtertuin van het Anne Frankhuis, het is
één groot commercieel circus met belangen
voor en belangen tegen.

Warmen wij zelf deze aardbol op of doet de
natuur dat voor ons? Is de klimaatverandering
een natuurproces of kunnen we dit als mens
positief of negatief beïnvloeden? Niemand die
het echt weet! Er zijn voor- en tegenstanders
van alle stellingen. En die voor- en tegenstanders ‘verkopen’ hun ideeën aan elkaar en
anderen. En die ‘elkaar en anderen’ dat zijn wij
zelf weer. De mens op aarde.
Op 23 april 2008 staat daarom het Contourium®
in het teken van de opwarming van de Sales.
Want één ding is wel zeker, de mens is absoluut
in staat om de ‘Sales’ te beïnvloeden, aan te
passen en te wijzigen. Hoe wij dat het best
kunnen doen voor de komende belangrijke
jaren? Dat zullen diverse enthousiaste sprekers
op die dag aan u ‘VERKOPEN’!

Herman Meijer

Elkaar en anderen
Communiceren en anderen wel of niet overtuigen is de basis van iedere uitkomst.

Mondriaanweg 48, 1328 ET Almere, Telefoon [036] 531 82 12, E-mail info@contouronline.nl

Create your saleskit
To the man who only has a hammer in the toolkit, every problem looks like a nail.
Abraham Maslow, Amerikaanse filosoof en psycholoog (1908–1970)

Salesintuïtie is essentieel in het salesproces. Maar intuïtie alleen
is onvoldoende. Zoals een goed CRM-pakket hebt u als sales
professional ook een goede saleskit nodig. Een saleskit helpt u
effectiever te communiceren, te kwalificeren, presenteren en
succesvoller door moeilijke salessituaties te komen.
Wat is een saleskit, wat zit er in en wanneer kunt u het eigenlijk
toepassen? Een saleskit is een toolbox waarin essentiële teksten
en statements zijn opgenomen die u
kunt gebruiken tijdens
contactmomenten met de
klant/prospect.

5. De ideale klant
Wat voor type problemen/uitdagingen en wat voor profiel
moet een bedrijf hebben, wil uw organisatie bij uitstek
geschikt zijn om de desbetreffende klant te bedienen?
6. De succesverhalen
Het is motiverend te lezen wat voor successen bij klanten
geboekt zijn. Ook blijkt dat het delen van deze succesverhalen
met prospects effectief is als bewijsvoering.
7. Reageren op bezwaren
Veel vergelijkbare bezwaren komen terug. Effectieve antwoorden om te reageren op deze bezwaren kunnen per situatie
duidelijk worden weergegeven.

Wanneer gebruiken?

Ingrediënten

De saleskit gebruikt u aan de telefoon, tijdens meetings en
presentaties. Het korte overzicht geeft de essentie weer van de
onderneming waar u werkt. De saleskit is uiteraard aan
verandering onderhevig. Blijf de saleskit updaten met nieuwe
informatie over nieuwe producten, marktontwikkelingen,
concurrentie en ervaringen van klanten. Het grootste nadeel
voor bedrijven zonder een saleskit is dat elke sales professional
vanuit zijn eigen interpretatie de organisatie of het product
presenteert en het salesproces volgt. Dit hoeft geen probleem te
zijn, maar de risico’s liggen vooral in wildgroei van positionering,
onjuistheden, inefficiënt kwalificeren en niet goed inspelen op
belangrijke momenten.
Elke salesafdeling zou een saleskit op de plank moeten hebben
liggen. Het geeft aan met welke services de organisatie bepaalde
klanten wil bedienen, hoe met hen te communiceren en hoe het
zich met een specifieke boodschap onderscheidt van concurrenten. Sales professionals kunnen met een dergelijk kader op
zelfstandige, persoonlijke en effectieve wijze tijd spenderen aan
de voor hen 'juiste en ideale' klanten.

De zeven Ingrediënten van een saleskit zijn:
1. Company Pitch
De belangrijkste boodschap en toegevoegde waarde van de
organisatie komen hier in een paar zinnen naar voren, zoals
hoe klanten succesvol zijn door het gebruiken van uw product
of dienst.
2. De verplichte vragen
Om achter de behoefte, koopfase, koopmotieven en perceptie
ten opzichte van uw product of organisatie te komen, is het
stellen van vragen cruciaal. Stel een lijst op van tien ‘moetvragen’.
3. Essentiële USP’s
Het unieke onderscheidende vermogen moet relevant en
helder te communiceren zijn (wat maakt uw organisatie
anders dan die van uw concurrenten). Wees objectief, schrijf
het onderscheidende vermogen duidelijk op en check of deze
USP’s ook relevant zijn voor klanten/prospects.
4. Kwalificatie richtlijnen
Aan welk profiel moet een prospect voldoen? Wat moet u
weten als het gaat om behoefte, budget, tijdlijnen en beslissingsbevoegdheid? De antwoorden geven u inzicht, u weet of
u de prospect kunt bedienen en wat de slagingskans is.

Yuri van der Sluis
Trainer - coach
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Contouriticus

De apenkapper
Vele jaren geleden ontstond er ineens

Niels van der Schaaff

Confronteer uzelf
met de praktijk

een nieuwe invalshoek bij het trainen
en coachen van medewerkers. Managers

De inzet van acteurs als leerinstrument binnen het

werden massaal naar theaters gelokt

bedrijfsleven groeit gestaag. Natuurlijk zijn acteurs

om zich te laten inspireren.

bij assessments, simulaties en trainingen al bijna
gemeengoed; Opvallend is dat de acterende

Met blote voeten in glasscherven springen en
vervolgens over hete kolen lopen en je was voor de
komende periode verlost van alle stress en narigheid.
Gelukkig komt aan dit soort zaken altijd weer een
eind en werd het relatief stil rondom het ‘geratel’.
Maar de nieuwe eeuw is nog maar nauwelijks
begonnen of nieuwe opzienbarende alternatieven
dienen zich aan. Steeds op zoek naar variaties en om
maar los te komen van traditionele – maar wel
bewezen – methoden bleek dat we veel zouden
kunnen leren van het omgaan met paarden.
Geïnspireerd door de film ‘The Horse Whisperer’
gingen tientallen managers in training om van
paarden te leren hoe zij beter kunnen communiceren.
De paardenfluisteraar voor een betere performance.
Complete cursus inclusief suikerklontjes en haver.

IJsberen en pokeren
Maar dat is blijkbaar niet genoeg. Timemanagement
kunnen we alleen leren van de ijsberen. U volgt een
cursus ‘Don’t hurry, be happy’, compleet met een
strategisch boek en aan het eind kunt u zelf bepalen
of de beer in u los is. Lukt dat allemaal niet in de
praktijk? Geen probleem. U kunt zich altijd nog
opgeven voor een workshop ‘pokeren’. Dit is óók niet
verzonnen, maar echt waar! Toekomstige managers
leren hun strategisch denkvermogen te ontwikkelen
om dit vervolgens in te passen binnen het bedrijfsleven. Computerspelfabrikanten spelen daar handig
op in en docenten van de Amerikaanse Harvard
Universiteit pleiten voor het gebruik van pokerstrategie onder zakenmensen.

Aapjes kijken
Bent u nog niet overtuigd van de vele nieuwe
mogelijkheden die thans worden aangeboden? Ga
dan eens een dag op cursus bij de apen. In trainingsregio bij uitstek ‘De Veluwe’, kunt u uw hart ophalen
en terugkeren naar de oertijd. Door middel van een
workshop ‘aapjes kijken’ krijgt u vakkundig inzicht in
hun gedrag en het oplossen van problemen. Uw
management performance gaat er daarna met
sprongen op vooruit.

medemens steeds vaker opduikt bij seminars,
bedrijfsfeesten en op beurzen. Niet alleen ter
verlevendiging, maar vooral ook als spiegel en als
klankbord voor bezoekers én organisatie.
“Het in toenemende mate inzetten van acteurs is het logische gevolg van
de eisen die een steeds kritischer markt stelt. De mogelijkheden zijn
legio. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een speler of speelster die het
gesprek aangaat met relaties van de opdrachtgever om – ongemerkt –
uit te vissen hoe klantvriendelijk en vakbekwaam de medewerkers zijn”,
aldus Van der Schaaff.
Het omgekeerde kan natuurlijk ook: stel als organisatie of bedrijf je
medewerkers maar eens bloot aan een kritische klant of ‘relatie-vaneen-relatie’. Confronteer jezelf én je medewerkers door middel van
acteurs met de praktijk; dit geeft vaak een verrassend inzicht in
schijnbaar vertrouwde situaties en materie. Wat ogenschijnlijk
probleemloos functioneert, kan bij een kritische test wel eens hopeloos
achterhaald blijken”.

Persoonlijk contact
Met name voor organisaties waar het persoonlijk contact van belang is,
biedt de inzet van getrainde professionals veel kansen en mogelijkheden
voor het optimaliseren van het potentieel en het rendement.
Van der Schaaff: “Het grote voordeel van getrainde bedrijfsacteurs en
actrices is dat zij beroepsmatig gewend zijn om te letten op knelpunten,
daar halen zij immers hun ‘inspiratie’ en aanknopingspunten voor de
spelsituaties vandaan.” Een ander, nog belangrijker voordeel is dat
acteurs gewend zijn feedback te geven: zij doorzien en ervaren de
situatie en kunnen dat duidelijk uitleggen en helder toelichten. Op die
manier is op een interactieve, dynamische manier waardevol inzicht in
de organisatie en haar functioneren te verkrijgen.”

Aantoonbaar nut
De inzet van acteurs heeft aantoonbaar nut en de investering is
bescheiden, zeker als deze wordt afgezet tegen het verbeterde
rendement en de optimalisering van de organisatie. Daarnaast is er
inmiddels ook een trend zichtbaar waarbij organisaties en bedrijven
spelers inzetten bij (thema)feesten. De acteur of actrice fungeert als
‘gastheer of -vrouw’ en betrekt vanuit die functie de gasten bij het
thema en zorgt voor interactie én entertainment. Bovendien is de
presentatie van de avond in goede handen, zodat ook het management
zich kan overgeven aan een ontspannen avond met medewerkers en/of
relaties.
Meer weten over de inzet van acteurs in simulaties, trainingen, thema- en
bedrijfsfeesten? Kijk op www.huureenhufter.nl of www.muizenkoning.nl.

Typisch, ineens moet ik denken aan mijn kleindochter
waarmee ik enige tijd geleden een dierentuin
bezocht. Ze zag dat een aap een andere aan zijn
haren plukte en vroeg met kinderlogica: “Opa, is dat
de apenkapper”? “Nee, lieverd”, zei ik, “dat zijn twee
managers die elkaar zitten te vlooien”.
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Niels van der Schaaff is trainer, theatermaker, regisseur en (trainings)acteur. Zijn bureau de MuizenKoning Presentatie, Communicatie &
Entertainment is de initiatiefnemer van www.huureenhufter.nl, waarbij
naast profilering-, competentie- en weerbaarheidtrainingen ook
complete trainingsconcepten inclusief acteurs en actrices worden
aangeboden aan het bedrijfsleven.

De MuizenKoning Communicatie

De toekomst van de planeet
en salesmanagement
Wat als een prachtig initiatief in 1602 begon, is langzaam in haar eigen succes aan het
verdrinken. En sales heeft hierbij een doorslaggevende rol gespeeld. Het heeft ons veel
welzijn en welvaart gebracht, maar we zijn te ver doorgeslagen. Het lijkt of er nog maar
twee drijfveren zijn: neuro’s of euro’s. Hoog tijd dus voor de kortste reis van ons bestaan,
die het voortbestaan van onze wereld en van onze kinderen bepaalt.
Stel u voor:
• Klanten beoordelen elke verkoper dagelijks en zichtbaar voor
iedereen.
• Liefde genereert een superinnovatie en miljarden business.
• We verplaatsen onze aandacht 30 centimeter en maken een
supersprong.
Op 20 maart in 1602 startte een initiatief dat de wereld
veranderde. Nederlandse kooplui traden in de voetsporen van
ontdekkingsreizigers en ontdekten nieuwe gebieden, nieuwe
afzetmarkten en nieuwe producten. De VOC legde ook de basis
voor het huidige financiële stelsel en was de eerste telg uit een
grote familie multinationals. In de tussentijd is de economie
doorontwikkeld en heeft zij de macht overgenomen van ‘de
staat’ en ‘de kerk’. Iemand zei eens dat sinds de wolkenkrabbers
de kerktorens naar de kroon steken, de machtswisseling een feit
is. Inmiddels zijn er honderdduizenden hits op Google als je
‘business scandals’ intypt. Is er voor miljarden gefraudeerd tot in
de hoogste regionen van respectabele bedrijven en reageren
135.000 mensen op de ‘onthulling’ dat de Hema-worsten door
Unox worden gemaakt.

Als we nou eens elke klant of relatie na elk gesprek, na elke
periodiek en na elke deal om feedback vragen? Kort maar
krachtig. Is de relatie een prospect, dan weten we gelijk hoe we
ervoor staan. Is het al een klant, dan weten we ook hoe de vlag
erbij hangt. En wat voor mooie informatie kan dit intern
opleveren en voor het management? En wat zouden we daar
nog meer voor moois mee kunnen doen? Kunnen we hiermee
misschien ook het ondergewaardeerde imago van ‘de verkoper’
weer meer glans geven?

Rupsje Nooitgenoeg
Het lijkt wel of we in Neuropa wonen en de neuronen en de
neuro’s bepalen waar onze aandacht heen gaat. We zitten met
elkaar te snikken bij een uitvaart in de Arena, vreten ons vol,
knallen er op los met oud en nieuw en consumeren meer dan
ooit, terwijl er elke drie seconden een kind sterft van de honger.
Als we zo doorgaan dan hebben we binnen één generatie onze
planeet totaal uitgewoond. Feit: van 1961 tot 2001 is ‘de voetafdruk’ voor energie met bijna 700 procent gestegen terwijl de
bevolking met 99 procent is gestegen (zie www.wwf.be/
eco-footprint/nl/ecological-footprint/humanity_footprint.htm.
Rupsje Nooitgenoeg heeft het stuur stevig in handen en we
huppelen er als een stel lemmingen achteraan.
Gelukkig is er goed nieuws voor de verkopers onder ons. Elke
verkoper, vertegenwoordiger of VP sales kan een essentiële rol
spelen in dit spel, met hoge inzet. Elke verkoper kan het tij keren
en kan het verschil maken en bijdragen aan de mooiste planeet
ooit. Net als de Afro-Amerikaanse Rosa Parks. Zij werkte het
grootste deel van haar leven als naaister, maar werd bekend
vanwege het feit dat ze in 1955 weigerde haar zitplaats in een
bus af te staan aan een blanke medepassagier. Dit was de start
van een enorme burgerrechtenbeweging in de VS. Stel dat u ook
een extraverte, assertieve, innemende verkoper bent, hoeveel
invloed wilt u dan uitoefenen om een nieuwe wereld te creëren?

De nieuwe technologie
Hij ontketende een ware revolutie met nieuwe muziekdoosjes.
Wat was zijn recept? Simpel: Liefde! Hij zegt: “Je moet achterhalen waar je van houdt. En dat geldt net zo goed voor het werk
als voor geliefden. Uw werk neemt een flink deel van uw leven
in beslag en de enige manier om werkelijk tevreden te zijn, is om
te doen wat u denkt dat Goed Werk is! En de enige manier om
Goed Werk te leveren, is om te houden van wat u doet. Als u dit
nog niet hebt gevonden, blijf dan zoeken. Ga door. Net als met
alle andere zaken van het hart, weet u wanneer u het gevonden
hebt. En net als met elke goede relatie wordt deze alleen maar
beter in de loop van de tijd.” Wie is de man die dit zo mooi
beschreef? Steve Jobs, de man achter het succes van iTunes en
iPod.
Het goede nieuws is dus eigenlijk heel eenvoudig, maar niet
gemakkelijk. Wanneer elke verkoper vanaf vandaag bij elke deal
of klant zijn aandacht ongeveer 30 centimeter laat zakken en
zijn hart laat spreken, dan ontketent dat voor 2012 een revolutie
in onze markt, maatschappij en wereld. iTunes ging ons voor. Op
naar de Nieuwe Golf en de Nieuwe Wereld!

De nieuwe markt
Het lukt Ebay en Marktplaats om tienduizenden verkopers te
laten beoordelen door duizenden van hun klanten. Die klanten
genereren per verkoper feedback tot één cijfer achter de komma
nauwkeurig, zichtbaar voor iedereen! (Zie www.ebay.nl:
http://pages.ebay.nl/help/feedback/evaluating-feedback.html)
Dit heeft een prachtig effect: verkopers laten het wel uit hun
hoofd om te rommelen en de klanten, die zien gelijk hoe
betrouwbaar verkopers zijn! Waarom passen we dat dan niet toe
op onszelf, op alle verkopers?

Arnold Steenbeek
Trainer - coach
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Theorie en praktijk
De Marketing Ring® gaat uit van het principe ‘klantgerichtheid en relatiemanagement’,
dé belangrijkste factoren van deze tijd.

Door de komst van internet en een verdere globalisering is de
P van Plaats in een heel ander daglicht komen te staan. De P van
Product is door de totale kwaliteitseisen, verbeteringen en
certificeringen geen direct onderscheidend kenmerk meer. De
P van Prijs is altijd al een logisch gevolg geweest van de totale
marketingmix.
Personeel, Presentatie en Promotie zijn nu de kenmerken waar
het om gaat. Alles draait om de human resource en wel uitsluitend in relatie tot de klant. Verkopers dienen dan ook over te
stappen van productliefde naar klantliefde. Human resource is
het ‘product’ waarmee men zich kan onderscheiden van de
concurrentie.

doorheen, maar hoe ver die ontwikkelingen in de toekomst ook
gaan, de mens staat altijd in alles centraal. Dat is al eeuwen lang
zo en zal altijd zo blijven, een natuurwet die geen mens kan
negeren. In deze eeuw is human resource hét product van iedere
onderneming, ongeacht in welke branche of discipline men
opereert.

Marketingring ®
Dé opvolger van de Marketingmix

Klantgerichtheid
Hoe gaan alle medewerkers binnen de organisatie om met de
klantgerichtheid? Van telefoniste/receptioniste tot en met de
directeur? Interne klantenteams, onderlinge verhoudingen,
klantgerichte werkwijze en verkoopstrategie zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Een gedegen en inhoudelijk accountmanagement en vooral een op de lange termijn gericht
relatiebeheer, completeren de volledige strategie vanuit deze
Marketing Ring®. Om dit te kunnen bereiken geldt een aantal
belangrijke stappen:
• klantgerichte trainingen voor alle medewerkers;
• op elkaar afstemmen van commerciële en operationele
afdelingen;
• opzetten en beheren van een efficiënte database;
• consequent uitvoeren van een klantenonderzoek;
• in beeld brengen van de levenscyclus van de klant;
• opzetten van een klantenjaarplanning;
• rendementsbepaling van de individuele klant;
• opstellen van een doelgericht communicatieprogramma;
• meten van de effectiviteit en het bijsturen daarvan.
Sinds het bestaan van de mensheid wordt er persoonlijk
gecommuniceerd. Altijd bepalen mensen wat er gebeurt.
Technologische ontwikkelingen lopen daar als een rode draad

®

‘We moeten zorgen dat we morgen
niet van gisteren zijn’ ®

SBB biedt u de helpende hand!

Wij kunnen u met onze telefoonservice en secretariële dienstverlening een handje helpen. Zo houdt u uw handen vrij voor
andere belangrijke zaken.
De helpende hand die wij u bieden is nu wel heel aantrekkelijk.
Als u refereert aan deze advertentie, ontvangt u het eerste
half jaar 10% korting!
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T (035) 694 68 69
sbb@sbb.nl
www.sbb.nl

Kan ik u misschien helpen? Nee!
Van de beschikbare marketingbudgetten wordt jaarlijks steeds meer geld besteed
aan beursdeelname en presentaties van producten en diensten. De beurs is als
marketinginstrument gelijkwaardig, zo niet belangrijker geworden dan het
vertegenwoordigersbezoek of telefonische verkoopcontacten.

Het is daarom van essentieel belang dat ook aan het gedrag van
de standbemanning optimale aandacht wordt besteed. Want er
gaat nogal veel mis als het op persoonlijke presentatie aankomt.
Bedenk dat de eerste indruk belangrijker is dan de beste
beursaanbieding!
Meestal dient een beurs om in een kort tijdsbestek nieuwe
producten te introduceren, zoveel mogelijk contacten met
nieuwe relaties te leggen en afspraken te maken voor een
gedegen opvolging. Een bedrijf dat zich op een beurs presenteert, wordt niet alleen beoordeeld op de fraaie vormgeving en
uitstraling van de standbouw en de daarin gepresenteerde
mogelijkheden, maar zeer zeker ook op de wijze waarop de
standbemanning – en dat is absoluut niet alleen het verkoopteam – zich ten opzichte van de bezoeker gedraagt.
Houding, gedrag en omgangsvorm zijn het eerste visitekaartje
van het bedrijf en dragen in hoge mate bij aan de perceptie die
klanten en prospects van het bedrijf hebben. Beursbezoekers
doen vele positieve en negatieve indrukken op. Zorg ervoor dat
u en uw organisatie bij die eerste groep behoren.

Omgekeerd rolpatroon
Als verkopers naar klanten toegaan, komen zij daar in feite als
gast. Bezoekt een relatie u op een beurs dan is die rol exact
omgekeerd. In tegenstelling tot het gebruikelijke contact is de
verkoper nu zelf gastheer/-vrouw. Dat vereist echt wel een
aanpassing in uw gedrag. U dient zich af te vragen: hoe komen
wij over op onze beursbezoeker?
Uw relaties en prospects doen tijdens hun beursbezoek vele
indrukken op. Daarom zal de bemanning van de stand getraind
moeten zijn om direct een positieve indruk achter te laten. De
klant staat vaak onder een behoorlijke tijdsdruk. Men wil immers
gedurende een dag een flink aantal stands bezoeken. Het is dus
nooit vanzelfsprekend dat de klant juist ook uw stand bezoekt.
Vaak komt het voor dat relaties wel groeten en zeggen: ‘Ik kom
straks nog wel even langs’, maar uiteindelijk niet komen
opdagen. Als verkopers hun klanten bezoeken dan kunnen zij
zich terdege voorbereiden op het gesprek. Immers, men weet
waar men heen gaat en heeft de doelstelling voorbereid en voor
ogen. Op een beurs is daarvan nauwelijks sprake.
Onverwacht en onaangekondigd staat een relatie in de stand en
natuurlijk altijd op een moment dat de verkoper met een andere
klant bezig is. Ook is het op een beurs moeilijker om de
behoeften en wensen van een klant te peilen dan wanneer u bij
hem op bezoek bent. Wilt u tijdens een beurs succesvol zijn dan

moet u met dit omgekeerde rolpatroon goed rekening houden
en u hier terdege op voorbereiden en u aanpassen.

Openingsblunder
De grootste openingsblunder is: ‘Kan ik u misschien helpen?’
Natuurlijk zijn er bekende klanten die vanzelfsprekend uw stand
binnenkomen. Zij willen u graag ontmoeten. De beursverkoper
heeft dan vaak de gewoonte om uitgebreid en langdurig met
zo’n klant te gaan zitten. Houd vooral het tijdsaspect in de
gaten want er lopen nog voldoende andere – ook belangrijke
relaties – rond, die u ook graag willen spreken.
In tegenstelling tot deze groep zijn er de ‘vreemde’ onbekende
bezoekers en diegenen die niet automatisch een stand binnengaan. Houd er rekening mee dat veel beursbezoekers
drempelvrees hebben. Dat komt voor een niet onbelangrijk deel
door de negatieve ervaringen die men heeft opgedaan met
zogenaamde ‘lassoverkopers’ (zij die menen alle voorbijgangers
te moeten aanspreken en met holle praatjes proberen beursbezoekers naar binnen te loodsen). Deze verkopers behoren tot
de categorie paniekvoetballers en scoren altijd negatief wat
betreft de eerste indruk.

Verboden terrein
Helaas maken veel verkopers zich schuldig aan ontactische
vraagstellingen. Met name bij het eerste contactmoment wordt
de vreemde bezoeker vaak belaagd met wel zeer afgezaagde
blunders als: ‘Kan ik u misschien helpen?’ of: ‘Waarmee kan ik u
van dienst zijn?’ Ook: ‘Kent u ons bedrijf al?’ en: ‘Wat kan ik voor
u doen?’ behoren niet tot de meest intelligente manieren van
benaderen. Deze voorbeelden zijn allemaal verkooptechnisch
verboden terrein voor de verkoper. In bijna alle gevallen zal men
antwoorden met: ‘Nee, ik kijk alleen even rond’. Weer een goede
kans voorbij laten gaan. Het kan dus beter: Zorg voor een prettig
oogcontact met de bezoeker, glimlach, knik hem vriendelijk toe.
Steek vervolgens uw hand uit en stel u zelf voor met uw vooren achternaam. De bezoeker zal dan ook zijn naam noemen.
Gebeurt dat niet dan vraagt u rustig en vriendelijk, maar wel
direct: ‘En wat is uw naam?’ en: ‘Welk bedrijf vertegenwoordigt
u?’ Er ontstaat op deze manier direct een normaal en prettig
contact, zonder dat de bezoeker zich overrompeld voelt. Houd
tijdens dit korte gebeuren goed oogcontact en na verloop van
tijd, als u meer informatie hebt gekregen, kunt u bepalen of het
zinvol is om met deze persoon aan tafel te gaan zitten dan wel
hem een rondleiding te geven.
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Omgaan met plakkers, klagers en jagers
Ook op de beursvloer ontkomt men er niet aan ‘lastige’ relaties.
Als deze mensen door de verkoper worden bezocht kan hij zich
er nog op voorbereiden, maar op een beurs staan ze onverwacht
in de stand direct oog in oog met de verkoper. En de ervaring
leert ons dat het ook altijd op een ongunstig moment gebeurt.
De drie meest voorkomende probleemtypes zijn de plakkers, de
klagers en de jagers.
• Plakkers
Plakkers zijn typen die alle tijd van de wereld hebben. Vaak zijn
het de joviale figuren, maar ook mensen die zichzelf uitermate
belangrijk vinden en uitgebreid willen worden onderhouden.
Dit komt vaak voor in de middaguren. Vanwege de bekende
beursvermoeidheid die bij iedereen toeslaat, gaan mensen
stands binnen om te kunnen zitten, rusten en drinken.
Tip: behandel deze mensen beleefd en vriendelijk, maar vooral
kort en zakelijk! Voorkom dat de plakker kan profiteren van
de ruimte die u hem zelf toestaat.
• Klagers
Klagers zijn vaak bewust ‘luidruchtig’ om hun ongenoegen
ten opzichte van uw bedrijf of producten te spuien. Zij
hebben zich ten doel gesteld om daar op de beurs over te
komen praten. Ze ondermijnen door hun handelwijze vaak de
sfeer in de stand.
Tip: blijf hier uiterst kalm en rustig onder. Spreek vooral zelf
extra zacht en kalm tegen deze persoon (gedrag beïnvloedt

gedrag). Neem hem apart van de overige aanwezigen en
vertel dat u blij bent dat hij naar u is toegekomen. Hij voelt
zich begrepen en serieus genomen, zijn gedrag zal in een wat
normaler patroon veranderen. Ook het in contact brengen
met een manager of de directie levert hier aan bijdrage aan.
Dit laat natuurlijk onverlet dat de klacht wel moet worden
opgelost.
• Jagers
Jagers zijn de vlotte jongens die even binnenwippen voor iets
nieuws. Ze hebben weinig tijd, want ze zijn belangrijk en
moeten nog een heleboel afhandelen.
Tip: laat u vooral niet opjagen. Provoceer echter niet, maar
tracht uw normale gespreksschema af te werken. Desnoods
maakt u een afspraak voor een bezoek aan hem na de beurs,
mits de relatie belangrijk genoeg voor u is om dat te doen.
Laat u vooral niet verleiden tot een snelle informatie. Nog
voor zijn vertrek uit de stand heeft zo’n persoon alles al weer
vergeten. Maak hem nieuwsgierig, in dat geval heeft hij
wellicht meer tijd voor een normaal gesprek.
Degenen die binnenkort met hun organisatie deelnemen aan een
vakbeurs kunnen met dit artikel in de hand eens gaan rondneuzen bij collegastandhouders. Geef uw ogen en oren eens
goed de kost. Kijk en ervaar in de praktijk hoe het niet moet. Een
betere leerschool is niet denkbaar! Doe er uw voordeel mee.

Herman Meijer

John Helder

Onpartijdig leiderschap
• Bent u in staat in gevoelsmatige kwesties te bemiddelen
zonder partij te kiezen of uw persoonlijke voorkeur te laten
gelden?
• Bent u in staat temidden van hevige angsten of verlangens
ontspannen en onbevangen te functioneren?
• Zijn uw eigen conflicten opgelost?
• Is uw eigen huis aan kant?
• Bent u in staat voor alle partijen begrip op te brengen en
zonder domineren te leiden?
• Bent u in staat onder alle omstandigheden open en
ontvankelijk te blijven?
• Kunt u bepaalde dingen voor u houden en daardoor anderen
de kans geven zelf dingen te ontdekken?
•
•
•
•

Leer opvoedend leiding te geven.
Leer te leiden zonder de baas te zijn.
Leer te leiden zonder uit te zijn op waardering.
Leer te leiden zonder te dwingen.

U kunt dit als uw kans zien onpartijdig, helder en nuchter te
blijven.

Zonder eerzucht
• De groep zal niet goed functioneren als de leider bij positieve
resultaten het leeuwendeel hiervan voor zichzelf opeist.
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• De groep zal opstandig worden en gaan tegenwerken als de
leider met het oog op bepaalde doelstellingen strikte
gehoorzaamheid eist.
• De wijze leider gedraagt zich niet eerzuchtig, zelfzuchtig,
veeleisend of defensief. Daarom geeft zo’n leider alles en
iedereen de kans zich op natuurlijke wijze te ontplooien.
(Bron: De Tao van leiderschap)

Als de leider zich kritisch en
streng opstelt, zullen de
groepsleden vervallen in

lusteloosheid en passiviteit.

Woensdag
23 april 2008

Lelystad
Entreeprijs E 175 ex. btw
Inschrijven via info@contourium.nl
Peter Ketel

‘Authenticiteit in de Sales’
“Wees jezelf, er lopen al genoeg kopieën rond.”
Willen we Google geloven dan is er weinig authentieks in de
sales. Het speelt er blijkbaar niet. Werkt authenticiteit dan niet in
de sales? En wat is dan authenticiteit, een modewoord? Of zijn
we iets belangrijks vergeten maar weten we zelf ook niet meer
wat? Authenticiteit in de sales werkt echter wel degelijk. Verkopers die zichzelf durven te zijn verkopen gewoon veel beter en
zijn minder gespannen. En, is dat dan te leren? Peter Ketel duikt
in de materie en ziet een verdwaasde beer langskomen.

Edwin Grim

‘Vitamine Verkoop’
Het omzetten van strategie naar gedrag, de bijzondere kracht
van teams, Systematic Inventive Thinking en Blue Ocean
verkoopstrategie zijn ingrediënten voor de bereiding van de
Dogatti-delicatessen voor bijzondere huisdieren. Vitamines zijn
in de regel niet lekker maar wel noodzakelijk voor een gezonde
organisatie. Edwin gaat dit op zijn eigen prettige manier duidelijk
maken.

Niels van der Schaaff

‘De glimlach van het gunnen’
Iedereen weet het: of het nu gaat om producten of diensten,
verkopen is gunnen. Maar voor u de bevrijdende ‘glimlach
van het gunnen’ op het gezicht van uw gesprekspartner ziet
verschijnen, is er veel gebeurd. Elk gesprek verloopt volgens
wetten, conventies en processen; verkoopgesprekken zijn daarop
geen uitzondering. De woorden – uw verhaal – zijn natuurlijk
een belangrijk onderdeel van het verkoopgesprek. Belangrijk,
maar niet zaligmakend. Niels is naast trainer, coach en communicatiespecialist ook regisseur en theatermaker. Hij neemt u
tijdens deze presentatie mee op het terrein van de non-verbale
communicatie. Business with a smile!

Focus
op planeet
SALES
Yuri van der Sluis

‘Sweetspot Selling’
Waarom loopt het ene salestraject soepel en haast vanzelf,
terwijl andere trajecten traag en moeizaam verlopen met een
‘never-ending story’? Dat kan aan veel factoren liggen. Als u in
staat zou zijn te kunnen benoemen waar en hoe u meer salessucces kunt boeken, hoe veel effectiever en leuker zou uw vak
dan worden? Sweetspot Selling laat zien met welke factoren u
rekening kunt houden, zodat u zelf in staat bent om úw Sweetspot te bepalen!

Arnold Steenbeek

‘Sales Management 3.0 en de nieuwe wereld’
Wat als een prachtig initiatief in 1602 begon is langzaam in
haar eigen succes aan het verdrinken. En Sales heeft hierin een
doorslaggevende rol gespeeld en ons veel welzijn en welvaart
gebracht, maar we zijn goed doorgeslagen. Het lijkt of er nog
maar twee drijfveren zijn: neuro’s of euro’s. Het is dus hoog tijd
geworden voor de kortste reis van ons bestaan, die het voortbestaan van onze wereld en van onze kinderen bepaalt.

Herman Meijer

‘Veilig vrijen in de verkoop’
De verandering van het salesklimaat. Relatiemanagement is de
basis voor een langdurige levenscyclus met uw klant. De tijd van
de oude verkoopmethodiek ligt voorgoed achter ons. Dat vereist
een andere intensieve aanpak. Accountplanning, klantenanalyses, rendementsberekening en vooral veel wisselende contacten.
De een-op-eenverkoop is nostalgie geworden. Groep-sessieverkoop is daarom een vereiste, maar… doe dat dan wel veilig!

PROGRAMMA
Focus op planeet SALES
13.30

ONTVANGST EN REGISTRATIE VAN DE

15.45

NETWERKPAUZE EN BUSINESSPLEIN

16.45

SWEETSPOT SELLING

DEELNEMERS IN DE FOYER

14.00

Yuri van der Sluis

OPENING EN WELKOM IN DE THEATERZAAL

Herman Meijer - David Bloch
17.15
14.15

SALES MANAGEMENT 3.0 EN DE NIEUWE WERELD

Arnold Steenbeek

AUTENTICITEIT IN DE SALES

Peter Ketel
17.45
14.45

VEILIG VRIJEN IN DE VERKOOP

Herman Meijer

VITAMINE VERKOOP

Edwin Grim
15.15

18.30

WARM BUFFET EN AFSCHEIDSBORREL

20.00

EINDE

DE GLIMLACH VAN HET GUNNEN

Niels van der Schaaff

Herman Meijer

David Bloch

Edwin Grim

Yuri van der Sluis

Niels van der Schaaff

CONTOURIUM 2008
FOCUS OP PLANEET SALES

Peter Ketel

Arnold Steenbeek

Rikkert Walbeek

SalesXeed

Koning
De klant is koning. Leve de koning! Natuurlijk is de klant koning,
keizer voor mijn part. Sterker nog, maak uw klant admiraal. U
doet er werkelijk alles aan om het uw klanten naar de zin te
maken. Alles om ze binnen te halen en natuurlijk ook alles om ze
vervolgens te behouden.
Klanten weten dat, eisen dat zelfs in sommige situaties. Als
verkoper houdt u natuurlijk rekening met het uitgangspunt dat
uw klant koning is. Het is tenslotte de klant die indirect uw
salaris betaalt. En dus lopen we ons allemaal het vuur uit de
sloffen voor de klant. Zorgen we er natuurlijk voor dat klanten
zó tevreden zijn dat ze dat aan iedereen gaan vertellen. Betere
reclame kunt u toch niet krijgen?
En ach, als uw klant eens wat meer vraagt dan dat u eigenlijk
kunt bieden, ook dan is de klant koning. Dan doet u toch
‘gewoon’ iets extra’s. En als de klant onredelijk begint te worden,
dan doet u natuurlijk nog steeds alles voor die klant. Want ook
een onredelijke klant is nog steeds koning.

Zo ook met klanten die zoveel extra’s vragen dat uw marge
onder druk komt te staan. Ook die klanten blijven natuurlijk
koning. Of als klanten niet op tijd betalen. Wat maakt het nu
helemaal uit dat ze drie maanden te laat betalen? Want laten
we eerlijk zijn, wat is nu drie maanden op een mensenleven?
In de onderhandelingen met een nieuwe klant bent u natuurlijk
op en top koningsgezind. Een nieuwe klant binnenhalen is het
ultieme doel in sales. Dat zijn de momenten dat uw klant nog
véél méér koning is dan anders.
Wat extra diensten, prima. Een extra korting is uiteraard ook
prima. Een uitgestelde betalingstermijn: wat u wilt, koning!. Het
gaat tenslotte om het optekenen van wéér een nieuwe monarch.
En wie betaalt, die bepaalt, toch?
Hallo! Zullen we alstublieft even normaal doen? De klant is
koning, oké. Maar dat maakt ons verkopers toch niet tot hofnar?

Column
Yuri van der Sluis

Trainer - coach

Hoe demotiveer ik mijn salesteam?
De doelstelling van elke salesmanager is het behalen van een
optimaal verkoopresultaat, op de juiste wijze. Toch blijft het
opvallend dat veel salesmanagers en organisaties een talent
hebben ontwikkeld om presterende gemotiveerde sales
professionals weg te jagen naar de concurrent.
Dat motivatie een van de belangrijkste graadmeters is, zo niet de
belangrijkste, is niet nieuw. Een gemiddeld verkoopteam met
gemiddelde verkoopvaardigheden kan met ongekende motivatie
fantastische exceptionele resultaten neerzetten. Terwijl de meest
getalenteerde verkopers of een verkoopteam met een laag moraal
juist zelden goede resultaten boeken. Motivatie is als het ware de
motor achter de sales. Wat zijn dan toch de vaak genomen
misstappen waardoor de motivatie in no time verdwijnt?
Wilt u graag uw verkopers demotiveren, volg dan onderstaande
tips. U bent dan verzekerd van een goede start:
• Betaal de van tevoren afgesproken commissies niet op tijd, in
zijn geheel en zonder discussie uit.
• Verhoog de targets in de nieuwe periode met irreële
percentages zonder compensatie in salaris te bieden.
• Verwacht dat verkopers bepaalde regels naleven die u zelf vrij
ruim mag interpreteren; de perfecte voorbeeldfunctie.
• Verwacht dat verkopers alles registeren zonder goed
werkende ondersteunende CRM-systemen.
• Bied geen groeipad/ontwikkeling via promotie, salaris,
training of uitbreiding en verantwoordelijkheden.
• Neem klachten, opmerkingen en aanbevelingen niet serieus,
bespreek ze niet intern en laat terugkoppeling achterwege.
• Weet altijd beter hoe salestrajecten moeten verlopen, zonder
inhoudelijke interesse te tonen of kennis te willen nemen van
specifieke klantsituaties.

• Verleen alleen bepaalde collega’s gunsten en privileges.
• Beloon salescollega’s die regels overtreden ten koste van
andere salescollega’s (bijvoorbeeld met betrekking tot het
respecteren van verdelingen in klantgroepen/sectoren).
• Vier nieuwe klanten of geboekte successen niet, maar focus
uitsluitend op de gemiste deals.
• Pas vooral veel micromanagement toe; vestig veel aandacht
op bijzaken in plaats van op hoofdzaken.
• Verwacht professionaliteit en prestatie, maar bied daarvoor
matige faciliteiten (zoals slecht werkende laptop, geen auto).
Goed presterende verkopers die vertrekken, kosten u veel, veel
geld. Zij zorgen namelijk direct voor de winstgevendheid van een
organisatie: ze zijn getraind, hebben kennis van de organisatie
en hebben een waardevol intern en extern netwerk. Als zij
echter vertrekken kost u dit vaak direct omzet en het kan
resulteren in demotivatie en onzekerheid bij collega’s. Maar het
vereist vooral een geheel nieuw op te zetten werving-,
selectietraject en trainingstraject van nieuwe verkopers, met het
risico dat zij laat of niet gaan presteren.
Een gemotiveerd team levert meer op dan alleen maar gelukkige
gezichten. Deze sales professionals presteren buitengewoon
goed, zijn productief, collegiaal en worden onvoorwaardelijke
ambassadeurs van uw organisatie. Klanten merken dit in hun
‘customer experience’ en u merkt het in uw portemonnee…

Een gemotiveerd team presteert buitengewoon goed, is
productief, collegiaal en is een onvoorwaardelijke ambassadeur
van uw organisatie

M e t e n o r m ve e l d a n k a a n d e z e t ro u we e n j a re n l a n g e re l a t i e s.
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Voor uw bibliotheek

Dit boek kunt u bestellen via:

info@contouronline.nl

Nieuwe locatie van Contourium

Agora theater & congrescentrum
Lelystad

M e t e n o r m ve e l d a n k a a n d e z e t ro u we e n j a re n l a n g e re l a t i e s.
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Informatieverstrekking is
géén communicatie
Een van de meest hardnekkige mythen onder sprekers is: 'als ik genoeg vertel dan heb ik
het goed gedaan'. Hetzelfde geldt voor schrijvers van rapporten, vooral in (semi-)
overheidskringen. Niets is verder bezijden de waarheid. Zoals de titel hierboven al aangeeft
moet er meer gebeuren voordat de communicatie compleet is. In dit artikel bespreek ik
voornamelijk de mondelinge presentatie van informatie; aan u de taak om de
overeenkomsten met het geschreven woord te vinden!
Om uw boodschap effectief over te dragen, is het van belang om
eerst de kloof tussen u en uw luisteraars te overbruggen. U hebt
een boodschap die u wilt overdragen. U vertelt uw verhaal immers
niet alleen om uw eigen stem te horen! Nee, u wilt uw luisteraars
informeren, u wilt ze laten weten dat uw bedrijf een oplossing
heeft voor hun problemen, dat u en uw organisatie perfecte
zakenpartners zijn, u wilt ze motiveren tot een specifieke actie.
Misschien nemen ze beslissingen naar aanleiding van uw
boeiende verhaal. Dan is het waardevol om te beseffen dat meer
dan 80 procent van alle zakelijke beslissingen genomen wordt op
basis van niet-zakelijke redenen. Het gaat dus niet om de prijs, de
maat of de kleur – maar wel om de stijl, het voorkomen, de
uitstraling en de persoonlijkheid van u, de verkoper. Dat is de
werkelijke presentatie, die op den duur tot de aankoop van uw
idee of product leidt! U moet dus eerst uzelf verkopen voordat u
uw boodschap kunt 'verkopen'.

Onderwerp
Uw presentatie moet ergens over gaan. Misschien bent u slechts
een van een hele rij sprekers op een congres of symposium. Dat
congres heeft dan natuurlijk een titel, een onderwerp. En u geeft
ook een titel aan uw eigen verhaal. Maak de titel in ieder geval
spannend. In plaats van 'Het staffelbonussysteem' liever iets als
'10 stappen om uw inkomsten te verhogen'. Stel, u gaat een
offerte en een projectvoorstel aan een nieuwe klant presenteren.
Dan is het onderwerp 'het project' of – liever – 'het aanbieden
van een oplossing voor het probleem van de klant'.
Maar een onderwerp is groot, breed, diep en in principe oneindig.
Het is statisch (het doet op zich niets) maar toch zal het, als een
zee zonder dijken, uw luisteraars dreigen te overspoelen, juist door
de hoeveelheid stof, cijfers en woorden die u eraan zou kunnen
besteden. Veel beter is het om het onderwerp slechts als een kader
te beschouwen voor de volgende twee punten: doel en boodschap.

Doel
Voordat u aan welke presentatie dan ook begint, definieert u uw
doel. Stel uzelf de vraag wat u met deze presentatie voor uzelf
wilt bereiken. Een doel is altijd persoonlijk en kan soms zo
eenvoudig en alledaags zijn als 'ik wil goed uit de bus komen' of
'ik wil dat deze prospect zaken met mij doet'.
Naast uw persoonlijke doelen dient u een doel op te stellen voor
uw luisteraars, en dat zal te maken hebben met het overnemen
van uw boodschap.

Boodschap
De boodschap is alles wat een onderwerp niet is! Terwijl het
onderwerp potentieel onbegrensd is, is uw boodschap kort en
bondig en in één zin te vangen. Net zoals de slotzin in een
advertentie: na de (vaak wat langere) hoofdtekst komt er een
korte zin die de koper motiveert om te doen wat de adverteerder
van hem verlangt: 'Koop nu!' of 'Vul de bon in!' Naast een
gevoelsbeeld van u als spreker – en dus ook van uw bedrijf –
blijft de boodschap van uw presentatie achter. Dat is wat bij de
luisteraar opkomt als hij aan u en uw presentatie terugdenkt.
Uw persoonlijke doel en de boodschap die u wilt overdragen zijn
duidelijk verschillend en toch onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het succesvol uitvoeren van beide punten levert het
optimale resultaat op: de parel van een effectieve, overtuigende
presentatie. Wees vooral realistisch bij het bepalen van uw
boodschap. Nu u weet dat juist het gevoelsbeeld en de
boodschap werkelijk achterblijven na afloop, kunt u een
geschikte en krachtige boodschap in uw presentatie inbouwen en
tot kernpunt maken.
Houd het bij één boodschap per presentatie. In een advertentie
veroorzaken meerdere boodschappen immers ook verwarring.

HET ADRES VOOR UW DIRECT MARKETING ACTIVITEITEN

ADRESSEN • DRUKWERK • MAILVERWERKING • LASERPRINTEN • POSTBEZORGING

ROOSWIJKWEG 316 • 1951 ME VELSEN-NOORD • WWW.DBP.NU • TELEFOON 0251 - 221139

12

Een effectieve boodschap is:
• eenvoudig;
• enkelvoudig;
• ondubbelzinnig;
• kort;
• krachtig;
• emotioneel.

Verkoop wat het product doet
Vandaag de dag wordt het steeds moeilijker om producten van
elkaar te onderscheiden. De koper is meestal redelijk geïnformeerd over het product. Gebruik daarom een andere aanpak:
verkoop wat het product voor de klant kan doen (= voordeel,
iets met emotionele waarde) in plaats van het product op zich
(= eigenschap).
Een goede verkoper geeft de informatie die de klant nodig
heeft, niet wat hijzelf kwijt wil. Hetzelfde geldt voor de opleider
of manager die bepaalde informatie wil overdragen. Besef dat
uw klant vaak het product ook verder moet 'verkopen' binnen
zijn bedrijf – aan zijn baas of aan zijn medewerkers.
Om dit voorbeeld te vertalen naar de wereld van de formelere
presentatie, doet u er goed aan zich te realiseren dat u, op het
moment dat u een verhaal vertelt namens uw bedrijf, een
verkoper bent. Ja, u verkoopt een idee of een beeld. En u hebt
ook te maken met 'klanten', de afnemers van uw 'product': uw
luisteraars.
Het kernpunt is dat u uw verhaal afstemt op de ontvangers.
Vanaf het begin is het uw taak om aanknopings- en herkenningspunten aan te reiken aan uw luisteraars. Al sprekend stelt u
zich voor dat u op de stoel van de luisteraar zit en uzelf de vraag
stelt: 'Wat heb ik hier aan?' En u geeft op ieder moment een
antwoord op deze denkbeeldige vraag. Vertel uw publiek niet
zozeer de details, maar wat ze er mee kunnen doen. Leg uit
waarom de kennis die u presenteert van waarde is en beschrijf
nieuwe of herkenbare toepassingen. Bied oplossingen aan! Als u
dat doet, bent u aan het 'verkopen'.

Wat te zeggen
Houd uw verhaal vooral simpel:
• zeg iets wezenlijks;
• zeg het eenvoudig;
• zeg het zoals het nog nooit gezegd is;
• zeg het dan nog eens.
En zeg vooral weinig. Presentaties zijn vaak minder dan optimaal
omdat ze:
• te lang zijn;
• te veel zijn;
• te snel zijn;
• te saai zijn.
… en vooral in dit PowerPoint-tijdperk, te vol zijn met dezelfde
gesproken woorden als wat geprojecteerd staat op het scherm.
Als u zich aan deze vuistregels houdt én rekening houdt met uw
doel, uw boodschap en de essentiële 'luisteraargerichtheid' bent
u al goed op weg.

Te lang
Dat een verhaal te lang wordt, komt vaak omdat u te veel wilt
vertellen. Voor een presentatie van een half uur beperkt u
zichzelf tot twee of drie hoofdpunten die u met een aantal
subpunten ondersteunt. U kunt toch onmogelijk alles vertellen
in de tijd die u ter beschikking hebt.
‘Te lang’ betekent niet alleen 'te veel tijd'. Te lang slaat ook op de
lengte van de zinnen. Let erop dat u aan het begin van een zin
woorden als 'en', 'want' en 'maar' vermijdt, waardoor u zinnen
aan elkaar plakt. (Dit is anders als u voldoende pauze inbouwt en
een hele nieuwe zin begint met 'En' of 'Maar'. In het Nederlands
is het vaak zo dat u een heleboel mag zeggen voordat het
hoofdwerkwoord komt, omdat dat meestal aan het eind van de
zin staat. Tegen die tijd zijn sommige luisteraars vergeten wat u
aan het begin van de zin hebt gezegd! Kortom, spreek in korte
zinnen en neem de tijd (pauzeer eventjes) voordat u verder gaat.
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Te snel
'Te snel' is vaak een gevolg van 'te veel'. U realiseert zich dat uw
tijd bijna om is, maar u wilt toch uw verhaal afmaken of u wilt
nog tien slides projecteren. Dus gaat u zich haasten en verliest u
het contact met uw luisteraars. Rustig spreken, stilten durven in
te lassen (pauzes tussen uw zinnen), iedereen aankijken, uw
tempo afwisselen – dat is de manier om het probleem van 'te
snel' te voorkomen.
Als u dertig minuten mag spreken, maakt u uw presentatie
maximaal 28 minuten lang. Als de spreker voor u zijn tijd heeft
overschreden en het programma dreigt uit te lopen, maak dan
uw verhaal ter plaatse korter. Zeg hardop dat u dat doet;
bespreek het zonodig met de dagvoorzitter en/of uw luisteraars.
Als u daarentegen merkt dat u ondanks alles (misschien door
vragen tussendoor) toch een paar minuten extra nodig hebt,
maak dat dan ook kenbaar. Haast u in geen geval, maak uw
verhaal rustig en zo spoedig mogelijk af. U hebt het al eerder
gelezen: wees u bewust van de eenvoudige waarheid dat u de
enige bent die precies weet wat u weglaat! En, uw luisteraars
krijgen tenslotte alleen wat u ze geeft…

Te saai
Een verhaal wordt gauw 'te saai' als u hardnekkig weigert
aandacht te besteden aan het voorafgaande. Het kan ook saai
worden als u geen of te weinig hulpmiddelen gebruikt. De
beamer is de norm geworden. Maar als u zich wilt onderscheiden, durf dan ook eens andere hulpmiddelen te gebruiken, al is
het maar uw vingers voor het vertellen van een aantal punten
(met niets op het scherm) of de flip-over. Andere middelen dan
de beamer zijn tegenwoordig geen overbodige luxe, vooral voor
een zakelijke presentatie. Oefening baart in ieder geval kunst,
zelfs de meest ervaren spreker bereidt zich voor. Hoe groter uw
gebrek aan ervaring, des te meer u moet oefenen.

U-gericht
Iedereen die een direct marketingbrief leest, een gesprek met
een vertegenwoordiger voert of naar een lezing luistert, vraagt
zich in stilte af: wat heb ik hier aan? Wanneer u uw presentatie
voorbereidt, gebruik dan dit idee, deze vraag, als toetssteen voor
de geschiktheid en toepasselijkheid van alles wat u wilt
vertellen. Houd dus constant rekening met uw luisteraars. Betrek
hen steeds bij uw verhaal. Gebruik concrete voorbeelden, noem
(wanneer dat kan, zoals in een kleiner gezelschap) de namen van
uw luisteraars, maak ze duidelijk dat het in hun voordeel is om
naar u en uw advies (uw boodschap) te luisteren.
In een luisteraargerichte presentatie vertelt u niet zozeer wat u
kwijt wilt, maar wat deze groep luisteraars op deze dag, op dit
tijdstip, binnen dit kader wil horen. En wat u als deskundige
denkt dat ze nodig hebben om te horen – welke kennis u kunt
toevoegen zodat zij hun werk beter uit kunnen voeren? Spreek
uw luisteraars aan. Praat niet over 'mensen' maar zeg 'u' of
'jullie'. Noem subdoelgroepen: 'De bedrijfsadviseurs onder u
zullen het probleem van xyz vast wel eens meegemaakt hebben.'

'If in doubt, leave out!'
Deze Engelse uitdrukking wil zeggen: als u twijfelt over de
geschiktheid van (een deel van) uw stof, dan kunt u die
waarschijnlijk beter schrappen uit uw presentatie. Dit is een
prima richtlijn om rekening mee te houden bij het selecteren
van uw materiaal in de voorbereidingsfase. Bedenk ook hier
weer: alleen u weet wat u besluit weg te laten uit uw verhaal.
Uw luisteraars weten niet wat ze missen!

David Bloch
Perfect Presentation

‘Professionele Verkoopvaardigheden’
3-daagse interactieve praktijktraining
Bestemd voor: verkopers, engineers, productmanagers, accountmanagers
telefonische verkopers, customer service en supportmedewerkers
Locatie: Hotel Newport – Huizen

€ 1.295 ex. btw
inclusief: syllabus, lesmateriaal, verblijfskosten, lunches, diner en overnachting

1e dag 09.30 – 17.30
donderdag 8 mei 2008

2e dag 09.00 – 16.00
vrijdag 9 mei 2008

3e dag 09.30 – 17.00
vrijdag 16 mei 2008

De klantgerichte organisatie
2008
Ontwikkeling van het
verkoopproces

Ontbijt

Evaluatie van tussentijdse
praktijktoepassing

Tegenwerpingstechnieken
Bezwaren overwinnen

Typologie van klanten

Klantgericht handelen
Verkoop MarketingRing

Omgaan met lastige klanten

Prospecteren /acquisitie

Telefonische verkoopcontacten

Klachtenbehandeling

De rol van accountmanager

Communicatievaardigheden
Structuur en opbouw van
gesprekken

Prijs onderhandelingstechnieken

Teamwork binnen- en
buitendienst

Algemene vraagtechnieken
Specifieke vraagtechnieken

Presentatiestructuur

Relatiebeheer

Offerte en opvolging

Diner en overnachting

Inschrijven via info@contouronline.nl
Tel. 036 531 82 12

www.contouronline.nl
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Keuzen maken
Met hetzelfde gemak waarmee wij als consument verlangen dat goederen en diensten
beschikbaar moeten zijn op de momenten waarop wij het willen, ervaren we zulk gedrag van
onze relaties vaak als lastig of op zijn minst als verstorend. Het is maar net aan welke kant
van de tafel je zit, zullen we maar zeggen.
Voor beroepssporters is het vanzelfsprekend dat lichaam en geest
in balans moeten zijn om goed te kunnen presteren. Helemaal als
het om topprestaties gaat. In het geval van het dragen van
verantwoordelijkheid en het managen is het in wezen niet anders.
Ook hier worden prestaties verlangd en bij voorkeur constant. De
praktijk laat echter zien dat de gemiddelde manager er niet zo
mee om gaat, terwijl de functie en de verantwoordelijkheid dat
wel verlangt. En naarmate de werkdruk toeneemt, wordt het
belang van ‘bewust werkend leven’ alleen maar groter.

Bewustzijn en je bewust zijn van
Met bewust leven bedoel ik niet zozeer eten-drinken-bewegen, maar
eigenlijk meer dat u zich bewust bent van uw kunnen, de grenzen
van wat u kunt bevatten en welk ritme bij u past. Een voorbeeld. In
de auto kan een hogere snelheid weliswaar betekenen dat u iets
sneller op uw bestemming bent, de consequentie is wel dat alles wat
onderweg voorbij komt te snel gaat om te kunnen bevatten.
Daarnaast zal het zo zijn dat u zintuiglijk vermoeid raakt en in het
bijzonder de non-verbale signalen tijdens een gesprek daarna niet
meer kunt oppikken. De positieve en inspirerende signalen zullen
aan u voorbijgaan en de kritische signalen komen juist harder aan.
Het resultaat: twee keer niets en u doet uzelf tekort.

Towards & Away
De drang om succesvol te willen zijn en er een schepje bovenop
te doen, wordt ingegeven door één set emoties die we allemaal
kennen: ‘Towards & Away’ - (er naartoe & er vanaf).
• Towards: wordt bewust ervaren en nagestreefd (acceptatie,
waardering, ontwikkeling).
• Away: wordt onbewust opgebouwd door de jaren heen en
bijvoorkeur ontweken (afwijzing, falen, onzekerheid).
Het denken aan falen of afgewezen worden, kan verlammen of
juist een drijfveer zijn om dat extra schepje er bovenop te willen
doen. Een extra overuur wordt gebruikt om taken te doen die
van belangrijk naar urgent zijn verschoven. Taken die het minst
leuk zijn en al uitgesteld waren. Taken die onderdeel zijn van het
werk, uitgevoerd moeten worden, vaak een administratief
karakter hebben, ten dienste van een systeem en meestal niet
merkbaar ten gunste van uw eigenlijke werk. Die taken vergen
de meeste energie en hebben een negatief effect op het plezier
in uw werk en in uw privéleven. Dat zijn immers de taken die
ervoor zorgen dat u de voor u wezenlijke dingen moet uitstellen.

Te hoge versnelling
De (onbewuste) vrees om afgewezen te worden of te falen, in combinatie met ‘de zwevende taken’, zorgt ervoor dat u in een
versnelling terecht komt die een paar tandjes te hoog voor u is.
Mogelijk waren de eerdere tandjes extra ook al iets te veel.
Dus wat nu?
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De wetenschap dat het tempo niet minder mag worden is geen
bemoedigende gedachte. Misschien zelfs beangstigend.
Het meest voor de hand liggend is om factoren in uw
werkomgeving aan te wijzen als de factoren die u belemmeren
in uw succes en geluk: te weinig collega’s, de prijzen niet
marktconform, te smal assortiment, vergaderdruk, et cetera. Dit
terwijl u eigenlijk allang het tempo of de omgeving ontgroeid
bent. U gaat dus maar door tot het moment dat diezelfde
omgeving voor u bepaalt dat u er niet meer in past. Terwijl juist
u de specialist was: de dolfijn die tussen de haaien zwom, de
elementen trotseerde en het succes wist te vinden!
Wij mensen hebben echter geen lampje dat aangeeft dat we aan
onze reserves zijn begonnen en we hebben al helemaal geen slim
schermpje dat ons vertelt dat als we in dit tempo doorgaan, we
nog maar vijftien dagen reserve hebben.

Moment van rust
Komt er een keer een moment van rust en zit u goed in uw vel:
• probeer u dan voor te stellen hoe u zich over een jaar zult
voelen als u het huidige pad blijft volgen en houd dat gevoel
een minuutje vast;
• probeer u voor te stellen hoe u zich over een jaar zult voelen
als u 100 procent (niet minder!) het pad gaat volgen dat u
eigenlijk wilt volgen en houdt dat gevoel een minuutje vast;
• stel uzelf vervolgens de vraag: ten koste van wat gaat het als
ik niet een bewuste keuze maak?
Maak die keuze en doorbreek als het nodig is, stap voor stap de
patronen die u belemmeren. Wees niet te streng voor uzelf als het
de eerste keer niet lukt. Dit is niet iets wat u kunt bestellen en klaar
is Kees. Voordat u hieraan begint, brengt u de dagen van een maand
in kaart en geeft u elke dag een cijfer. Schrijf erbij wat de reden is
van deze specifieke waardering. Als u erop terug kijkt zal het een
patroon weergeven en een hulpmiddel zijn om in te zien op welke
dagen u het best bepaalde werkzaamheden kunt uitvoeren.
Het doel is om uzelf, uw mogelijkheden en uw grenzen te leren
(her)kennen. Manage uw werk en manage uw geluk! Energy Action - Results ©

Ton Oosterwijk
Buffin Leadership International
www.buffin.com - bcoi@buffin.com
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