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Sales voor zakelijke dienstverleners

Het
draait
om U!
Diensten verkopen. Dat is toch wel even wat anders
dan een tastbaar product aan de man brengen.
En nog meer dan bij salesprofessionals die een
productaanbod hebben, telt de persoonlijke klik.
Het draait om ú, bij dienstverlening. Als salesmanager wilt u uw team zo goed mogelijk helpen
met succesvol verkopen. En zelf schuift u ook
regelmatig aan bij de klant. Zaak dus om ervoor
te zorgen dat u een onuitwisbare indruk maakt en
doeltreffend uw dienstverlening aanbiedt.

Tekst Daniëlle de Jonge
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Voelt een klant zich prettig bij u? Is er vertrouwen in uw
oplossing? Passen uw uitstraling en aanpak bij het bedrijf
en de cultuur van de klant? Stuk voor stuk relevante zaken
die bewust en onbewust meewegen in het koopproces. Als
salesmanager schuift u zelf ook aan bij klanten en u wilt uw team
zo goed mogelijk helpen met succesvol verkopen. Zaak dus
om ervoor te zorgen dat u een onuitwisbare indruk maakt en
doeltreffend uw dienstverlening aanbiedt. Personal branding,
met een flinke scheut slimme marketing en acquisitie zorgt
voor het gewenste salessucces. De belangrijkste aspecten die
aan de basis liggen voor elke zakelijke dienstverlener zetten
we graag voor u op een rij.
In bed bij de klant
De beste indruk bij een klant maakt u als u hem of haar
door-en-door kent. Dat begint al bij het durven kiezen voor
een duidelijke doelgroep. Op die manier werkt u aan uw
expertstatus voor een specifieke klantenkring. Vervolgens
kruipt u bij de klant in bed. Niet echt, uiteraard. Dat geeft
alleen maar gedoe. Waar het om gaat, is dat u haarscherp voor
ogen krijgt waar uw klant wakker van ligt. Wat speelt er in de
branche en het bedrijf? Welke problemen zijn aan de orde?
Wat doet uw klant om vraagstukken op te lossen? Informatie
die u krijgt door te luisteren naar wat uw klant te vertellen
heeft. Bedenk daarbij dat u alleen goed kunt luisteren als u de
juiste vragen stelt. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte
te zijn van ontwikkelingen binnen uw doelgroep, zodat u er in
gesprekken aan kunt refereren. U laat ermee zien dat u oprecht
geïnteresseerd bent en ziet waar kansen liggen. Continu op de
hoogte zijn bereikt u door het maken van een kenniscirkel. Een
informatiepakket wat u samenstelt uit verschillende bronnen.
Denk bijvoorbeeld aan vakbladen van de branche van uw
favoriete klanten. Banken brengen periodiek infobladen uit
over sectoren en ook brancheverenigingen bieden een schat
aan informatie. Online en offline valt er veel te vinden. Voeg
daar abonnementen op nieuwsbrieven en Google Alerts van
‘hot prospects’ aan toe en maak de kenniscirkel compleet met
het volgen van relevante profielen op social media. Helemaal
bijblijven over alle ontwikkelingen hoeft niet veel tijd te kosten.
Plan elke week een uur om informatie door te nemen. Het
doornemen verspreiden over teamleden is ook een optie, zolang
de opgedane kennis weer onderling gedeeld wordt. Veelal is het
scannen al voldoende, soms gaat u iets meer de diepte in en leest
u artikelen uitgebreider. Uw klanten weten uw interesse zeker
te waarderen.
Bouw een piramide
Wanneer u helder voor ogen hebt waaraan uw (potentiële)
klanten behoefte hebben, is het tijd uw dienstverlening daarop aan te laten sluiten. Het maken van een productpiramide
helpt u een aanbod te creëren, waarmee u klanten verleidt
voor uw bedrijf te kiezen. Met een productpiramide biedt u
producten aan in verschillende prijscategorieën en met een
divers serviceniveau. Het hoeven geen tastbare producten te
zijn; daar zit nu net de kracht van deze aanpak bij zakelijke
dienstverleners. Door als het ware producten te maken van
diensten helpt u klanten om veel sneller en makkelijker de
keuze te maken om zaken te doen. Een goede productpiramide kent drie niveaus:

1

2
3

Laag Gratis of tegen een heel laag tarief.
Denk bijvoorbeeld aan een e-book, nieuwsbrief,
videoserie of andere manieren waarop u kennis
beschikbaar stelt.
Middel Dit zijn instapproducten tegen een aantrekkelijke prijs. Een workshop, pakket met enkele
diensten of waardevol informatiepakket.
Hoog Hier zit de kern van uw bedrijf: dit zijn de
diensten waarmee u de meeste omzet genereert.
U kunt producten bedenken; vaak is uw reguliere
aanbod al voldoende.

De kracht van de piramide zit in het feit dat u klanten op
een steeds hoger niveau kunt laten komen. Niet iedereen
stapt immers op het hoogste niveau in. Kies altijd voor een
logische opbouw, met elke keer weer iets nieuws in het
vooruitzicht.
Wat? Wat? Wat?
De meeste salesprofessionals weten uitstekend te vertellen
over hun diensten. Door ook nog de doorvertaling te maken
naar het voordeel voor de klant, maakt u de kans op een
succesvolle verkoop vele malen groter. Kern van deze aanpak
is dat u voor uw klant duidelijk maakt welk probleem u oplost,
ofwel: datgene waarvan u inmiddels weet dat hij of zij er wakker
van ligt. Vraag u daarom altijd af wat het voordeel voor de klant
is. Om de voordelen van uw aanbod makkelijk inzichtelijk te
maken, is het goed om een WWW-analyse te maken. Deze
analyse vertaalt de eigenschappen naar voordelen. Dat kunnen
eigenschappen zijn van de verschillende onderdelen uit uw
productpiramide, van uw bedrijf als geheel of juist van uzelf.
Mensen doen in zakelijke dienstverlening zaken met mensen,
dus uw persoonlijke kwaliteiten horen er ook in. De analyse
bestaat uit antwoorden op de volgende vragen:
1. Wat is het? 2. Wat doet het? 3. Wat is het voordeel?

Stel, u bent advocaat. Dan kan een regel in de WWW-analyse
zijn: Ons kantoor heeft een juridische check-up (Wat is het?).
Dat betekent dat u uw algemene voorwaarden, offerte-opzet
en basisverkoopcontract kunt laten checken op juridische
juist- en volledigheid (Wat doet het?). Voor een vast bedrag
weet u vervolgens zeker dat uw documenten voldoen aan de
eisen die voor uw branche gelden (Wat is het voordeel?). Nog
een voorbeeld, in dit geval voor een accountant. Voor onze
vaste klanten bieden we de ‘Cijfers & Getallen Vraagbaak’ (Wat
is het?). Hiermee mag u — fair use — voorkomende ad hoc
vragen over uw administratie en fiscale zaken via telefoon of
e-mail stellen (Wat doet het?). Onze experts reageren binnen
één werkdag met een helder antwoord: snel en makkelijk
geregeld (Wat is het voordeel?). Bedenk bij het formuleren van
de voordelen, dat mensen kopen volgens een aantal bekende
koopmotieven zoals prijs, gemak, zekerheid en status. Realiseer
u bovendien dat ‘unieke kenmerken’ zoals kwaliteit en service
niet uniek zijn. Sterker nog, de klant verwacht dat u kwaliteit
levert en service biedt. Deze termen laat u daarom bij voorkeur
uit uw WWW-analyse.
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Het oog
wil ook wat

Een tablet met
een professionele
bedrijfsfilm.
Fraaie canvasfoto’s van
uw team aan de muur.
Fotolijstje met
krachtige woorden die
uw bedrijf kenmerken.

Bloemen of vers gebak bij
bespreking van een offerte.
Rustgevende lavendel- of
opwekkende rozemarijngeur
in de spreekkamer.
Een kaart of flyer met geurkrasvakje
als ludieke mailing.

2

Tussen
neus en
lippen door

3

4

Dat klinkt
als muziek
in je oren

Neutrale, licht klassieke
muziek voor comfort in
de openbare ruimten.
Muziek met een wat hoger
tempo als start van een
presentatie.
Uw favoriete muziek
voordat u een
gesprek ingaat
voor extra
energie.

Alsof een
engeltje
over je tong
piest

!

85%

De lokale koekjes,
bonbons of andere
lekkernij.
Echt goede en smaakvolle
koffie of thee.
Een proefabonnement op
uw dienstverlening, ook
een soort proeven.
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Verleid de
zintuigen!

Klanten maken een koopbeslissing voor meer
dan 85% onbewust, dus kunt u maar beter
inspelen op dat onderbewuste. Dat doet u onder
meer door het verleiden van zintuigen...

!

Een comfortabele stoel om
gesprekken in te voeren.
Een brochure, map of
offertedocumenten in
handen geven.
Een ludieke gadget,
waardoor uw verhaal
blijft hangen.

5

In de
huid van
klanten
kruipen

Illustratie Jeroen ZIJffers/AkIndo
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Uw sprankelende zelf
Als dienstverlener bent u het boegbeeld van uw aanbod,
misschien zelfs wel van uw bedrijf. Daar kunt u op tal van
manieren mee omgaan. Natuurlijk zorgt u voor een goede
uitstraling van uw persoon. Met kleding die bij u past (en u past)
en ook uw doelgroep aanspreekt. Leuk om te weten: de meest
gemaakte fouten voor mannen als het gaat om zakelijke kleding
zijn broekzakken vol sleutels, telefoon en portemonnee,
versleten of ongepoetste schoenen en in de zomer overhemden
met korte mouwen onder een colbert. Vrouwen slaan de
zakelijke kledingplank mis door te strakke kleding of de
VPL (Visible Panty Line), te veel parfum en make-up en
— sorry heren — een te diep decolleté. Het loont om een
imagostylist te vragen welke kleding u het meest flatteert
en welke kleuren u laten stralen. Zeker dat laatste mag in
zakelijk Nederland vaak wat extra aandacht krijgen. Kijk op
een gemiddelde netwerkbijeenkomst en het grijs, zwart en
blauw komt u tegemoet. Dat kan en mag veel spannender:
gekleurde schoenen, opvallende manchetknopen, een jurk
in een vrolijke kleur of een overhemd met kleurrijke details.
Subtiel of meer aanwezig, aan u de keuze. Verdiep u eens
in de betekenis van kleuren en kies gericht wat past bij uw
gewenste uitstraling. Of pas de kleur aan op de huisstijl van
uw bedrijf. Dat is nog eens uw merk sterk neerzetten! Voor
de finishing touch zorgt u dat uw accessoires zoals pen,
verkoopmap en tas in lijn zijn met uw persoonlijke stijl en
een opgeruimde indruk geven.
Kennis is macht
Met de kennis waarover u beschikt, helpt u klanten met het
oplossen van problemen en vraagstukken. Om te laten
zien dat u en uw team daadwerkelijk weten waarover
jullie spreken, is (gratis) kennis delen in de brede zin van
het woord een krachtig middel om nieuwe klanten aan te
trekken. Hoe meer, hoe beter, zodat u vertrouwen opbouwt
bij mensen die u over de streep wilt trekken om klant bij u te
worden. U hoeft niet bang te zijn dat u zoveel weggeeft dat
klanten u niet meer nodig hebben. Het tegendeel is waar,
want zij kiezen juist graag voor iemand die weet waar het om
draait en waardevolle informatie wil weggeven. Los daarvan
bepaalt u zelf wat u wel en niet deelt. Zie kennisdeling als
een vast onderdeel van uw productpiramide, in de onderste
laag. De volgende drie meest effectieve manieren om uw
kennis te delen zijn zowel online als offline in te zetten.

Vertroetel
uzelf!

1
2
3

Presenteer Spreek voor groepen potentiële klanten of kies voor een online variant van presenteren
via een webinar.
Publiceer In de vakbladen van uw doelgroep of
online via uw eigen blog of als gastblogger op
andere websites.
Netwerk Kies twee tot vier netwerkclubs waar u
met regelmaat uw neus laat zien; online zorgt u
voor een actieve inzet op LinkedIn.

De online wereld biedt naast webinars, bloggen en LinkedIn
nog veel meer mogelijkheden. Kies voor eigentijds zakendoen
door videotips op te nemen, een bedrijfsfilm- of animatie op uw
website te plaatsen en actief te zijn op social media. Voor social
media geldt wel: doe het goed of doe het niet. Dus zorg voor goed
ingerichte profielen en voorkom enkel zenden van berichten.
Communiceer en geef tips waardoor mensen geïnspireerd raken.
Geniet van elkaar
Met klanten bouwt u een vertrouwensband op, de basis van een
langdurige zakenrelatie. Die band kunt u beiden verstevigen.
U doet dat bijvoorbeeld door continu aandacht te geven
aan uw klant. Een telefoontje zonder verkoopdoel, uw klant
uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst, een ansichtkaart met
handgeschreven persoonlijke boodschap. Relatiegeschenken
worden ook nog steeds gewaardeerd. Uw klant, aan de andere
kant, staat er ook voor open om u te helpen. Zo willen velen u een
referentie geven, waarin zij vertellen welk voordeel zij ervaren
door zaken met u te doen. Ook zijn veel klanten bereid om
bedrijven uit hun netwerk aan u voor te stellen, als zij denken dat
u hen kunt helpen. En stel u als salesmanager eens kwetsbaar op
door aan uw klanten te vragen wat zij u voor verbetertips willen
geven. Door hen te laten meedenken over de ontwikkeling van
uw bedrijf, diensten en persoon groeit u samen door in een mooie
zakenrelatie waar u beiden van geniet.
Daniëlle de Jonge
is salestrainer en -coach, spreker,
auteur van ‘Verleid de Klant’
en oprichter van Divario.
www.commercielecommunicatie.nl

Als u lekker in uw vel zit, straalt u positieve energie uit en bent u onweerstaanbaar voor uw klanten. Gun uzelf en uw team eens de volgende verwennerijen.
Luister naar inspirerende podcasts, lees salesboeken, bekijk
1
	TEDx-filmpjes, lees verkooptips op social media, volg (online)
cursussen en bezoek seminars, neem een abonnement op een vakblad.
Verwen uzelf met een cadeau of kleurige bos bloemen,
2
omdat u iets bijzonders hebt gepresteerd. Koop die mooie
werktas en gun uzelf af en toe een paar uurtjes vrij.
Werk eens in een restaurant in het bos om uw volle inbox met
3
e-mails weg te werken of loop door de stad om nieuwe
ideeën op te doen. Change environment to make it fun!

25

