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Hoofdstuk 2 

VIJFTIEN KWALITEITEN VAN EEN TOPVERKOPER 
 

1. Focus  

 

Altijd een doel stellen voor je begint 

Hou je doel voor ogen en verlies het nooit uit het oog. Veel mensen doen dit niet en het 

gesprek gaat dan vaak nergens heen. Blijf je focus houden op je klant en het gesprek dat je 

voert. Blijf bewust van je lichaam en van jezelf. 

 

Een gesprek moet ergens over gaan 

Als je de focus verliest betekent het dat je afdwaalt. Je dwaalt af van waar je op dat moment 

mee bezig bent. Je bent niet meer bij je klant, bij jullie gesprek of bij wat er op dat moment 

gebeurt. En dat is de voornaamste reden waarom je een deal of een koop niet zult sluiten. 

Mensen willen dat een gesprek ergens over gaat. Al te vaak praten we over niets. Het 

gesprek gaat nergens over. 

“Hoe gaat het? Goed, en met jou?” En dan stopt het. Probeer in een gesprek een duidelijke 

lijn te volgen. Stel alle vragen die je wilt stellen. Zorg voor een goede structuur en opbouw in 

je gesprek en laat je klant voelen dat jij het gesprek leidt. Doe dit subtiel. Maar hou een goed 

omlijnd verhaal vast in je hoofd. 

 

Word bewust van jezelf als je afdwaalt 

Het is niet gemakkelijk om je focus te houden. Als je klant afdwaalt en over dingen begint die 

er niet toe doen dan is het aan jou om je te blijven concentreren op waar jij naartoe wilt. Ga 

nooit buiten zonder alle antwoorden. Concentreer je en leid het gesprek terug naar de kern. 

Breng je klant terug op het juiste pad op weg naar jouw vragen en jouw antwoorden. Focus 

op je lichaamstaal en blijf bewust van jezelf. Breng je terug naar het hier en nu als je merkt 

dat je afdwaalt of meegaat in zijn verhaal. Hou altijd in je achterhoofd dat je doelbewust en 

met een reden zit waar je zit. Zorg dat jij en je klant bij de les blijven en als hij afwijkt, stuur 

hem dan met zachte hand terug de weg op waar jij naartoe wilt. 

In een gesprek moet je jezelf zien als moderator. Jij leidt en stuurt. Jij bent de leider en je 

klant is de volger. En subtiel zijn is de kunst. Je wilt niet gezien worden als iemand die zijn wil 

opdringt. Bekijk het als een puppy training. Jij zegt vriendelijk wat hij moet doen en je 

beloont hem als hij iets goed heeft gedaan. Blijf bij de les en je zult op het einde van het 

gesprek dingen hebben waar je mee kan werken. 
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2. Creativiteit 

 

Verander het als iets niet loopt zoals je wilt 

Als iets niet werkt verander het dan. Zoek naar ideeën om het beter te doen en probeer 

nieuwe dingen uit. Doe dit in elk aspect van je leven. Als je merkt dat iets niet loopt kijk dan 

eerst waarom het niet gaat zoals je verwacht. ‘Ligt het aan jou of aan de ander? Zeg je iets 

verkeerd of doe je iets verkeerd? Vallen je woorden verkeerd? Kom je niet goed over of 

moet je je taalgebruik bijschaven?’ Zoek tot je de oorzaak gevonden hebt. Verander jezelf en 

probeer nieuwe dingen uit. En vraag mensen om hulp en om ideeën. Brainstorm met een 

groep vrienden en kijk of ze jou kunnen helpen. 

 

Iedereen kan creatief bezig zijn 

Vaak hoor je mensen zeggen dat ze niet creatief zijn. ‘Ik ben het nooit geweest en ik zal het 

nooit worden.’ Of: ‘Hoe moet ik creatief zijn en hoe moet ik dat dan doen?’ Je kunt 

creativiteit ontwikkelen. Alles kan je ontwikkelen. Je kunt alles leren. Je kunt leren verkopen. 

Je kunt creatief leren zijn.  

Zoek iets wat je leuk vindt. Ga schilderen of tekenen. Schrijf gedichten. Schrijf gewoon neer 

wat er in je opkomt. Schrijf wat je voelt en wat je denkt. Alles wat uit jezelf komt is creatief. 

Ook aan een auto sleutelen is creativiteit. Vaak denken mensen in clichés. Je moet dat 

kunnen en dan ben je creatief maar ik kan het niet dus ik ben niet creatief. Als je kan koken 

of pannenkoeken kan bakken, ben je creatief met ingrediënten. Als je kan schilderen ben je 

creatief met potloden en als je kan schrijven ben je creatief met pen en papier. 

 

Creativiteit brengt passie in je leven 

Laat alle beperkende gedachten over creativiteit los. Want jij bent wel creatief. En je kunt 

het ontwikkelen. Start er vandaag nog mee. Stel jezelf de vraag. Hoe kan ik dit of wat 

betekent dat en je geest zal altijd antwoorden. Ook dat is creativiteit. Ga zoeken naar 

oplossingen voor een probleem of een vraag die je jezelf stelt. Creativiteit is fun en je kunt er 

aan werken. Het opent je mind en brengt passie in je leven. Passie die je absoluut moet 

voelen als je wilt verkopen. 

 

3. Wees een manager  

Bouw een goed team rondom je 

Bekwame mensen rondom je heen is van levensbelang. Een manager zorgt dat hij altijd een 

goed team achter zich heeft. Hij stuurt zijn team aan door taken te delegeren. 

Een manager gaat vaak de mist in als het gaat over het opvolgen van een team. Je kunt taken 

doorgeven. Zo laat je bestellingen uitvoeren door de mensen van het magazijn of een 

transportdienst en facturen laat je maken door de facturatie. Maar vaak loopt het daarna 

mis. Als je je team niet opvolgt loopt het uiteindelijk toch ergens mis. 

 



 

18 
 

Als je niet kan delegeren is een depressie de volgende stap 

Geef taken door die ook door anderen gedaan kunnen worden. Dat is essentieel om je op je 

eigen werk te focussen en dat is verkopen. Maar wees ook een manager. Geef taken door 

aan bekwame mensen en volg ze op. Kijk of ze het goed doen. Controleer of bestellingen zijn 

verzonden en facturen betaald zijn. Niets is zo vervelend als jouw klanten aan de lijn krijgen 

die vol lof zijn over jou maar niet tevreden zijn over je team. Als ze vol lof zijn over jou heb je 

het voordeel dat ze iets van je kunnen verdragen. Maar het is vervelend als je jouw mensen 

op hun vingers moet tikken omdat zij iets niet goed hebben gedaan. 

 

Stuur hen bij waar nodig 

Volg je team dus op en stuur ze bij waar nodig. Help hen. Laat hen een cursus volgen als je 

ziet dat ze in bepaalde zaken niet sterk zijn of vraag het jouw baas om daarvoor te zorgen. 

Als verkoper hou jij het bedrijf draaiende. Maar zonder je team ben je niets. Zorg dus dat jij 

ook dat in de gaten houdt. Jullie moeten het samen doen. Probeer niet alles zelf te doen 

maar geef zaken door die ook door iemand anders gedaan kunnen worden. 

Te veel verkopers willen alles alleen doen. Een andere groep vertrouwt er wel op dat alles 

goed komt en geven alles maar door en denken dat het dan wel in orde komt. Ze verkopen 

en maken zich niet druk over de rest. Maar dat zou je als goede verkoper wel moeten doen. 

 

4. Discipline en doorzettingsvermogen 

Opgeven is een beweging vanuit een gebrek aan vertrouwen 

Nooit opgeven en altijd blijven doorgaan, ook als het even tegenzit. Jouw ultieme doel als 

verkoper is iets willen verkopen en dat kan een product zijn, een dienst of jezelf. Je zal 

ongetwijfeld heel vaak een ‘nee’ te horen krijgen. En als je dit persoonlijk neemt dan zal je 

snel de moed opgeven. Zet door en maak tot jouw ultieme doel een ‘ja’ te willen horen. Dit 

is het geheim van topverkopers. 

Topverkopers zijn niet bang om een ‘nee’ te horen. Het raakt hen niet. Het doet hen 

persoonlijk niets. Ze kunnen het spijtig vinden omdat ze er tijd hebben ingestoken. Maar ze 

zijn niet kwaad op zichzelf en ze voelen zich niet schuldig want zij hebben alles gedaan wat 

nodig is. Ze geven nooit op. 

 

Hou contact ook al zegt je klant ‘nee’ 

Als je slim bent hou je contact met je potentiële klant. Mij is het al vaak overkomen. Door 

mails te blijven sturen, klanten af en toe op te bellen of door te vragen of ze nog iets 

zochten, door ze op de hoogte te houden van een speciale aanbieding of iets wat voor hen 

interessant kon zijn dat ze me toch ineens lieten terugkomen. Een jaar of misschien wel vier 

jaar later en dan ineens toch iets bij me kochten. Ee ‘nee’ nu is misschien binnenkort ineens 

een ‘ja’. 
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Elke ‘nee’ brengt je dichter bij een ‘ja’ 

Hou vol en denk aan je doel: ‘Je wilt verkopen’. Jouw product of dienst is wat je klant nodig 

heeft en wat voor hem interessant is. Zie jezelf nooit als opdringerig of als iemand die een 

ander zijn tijd verdoet. Als je vindt dat je dat wel bent,  weet dan dat het niet zo is. Get over 

it, ga verder en doe al het mogelijke om iets te bieden wat van belang is. 

 

5. Visualisatie 

Visualiseren is een beeld creëren in je hoofd. 

Meer kans om je doel te bereiken, bereik je als je jezelf een beeld kan vormen van je doel in 

je hoofd. Wie nog nooit van de wet van aantrekking gehoord heeft moet maar googlen op 

‘The Secret’. Wat je jezelf voorstelt in je hoofd, kan je bereiken. Het beeld brengt je doel bij 

je. Het versterkt wat je denkt en wat je wilt bereiken want je voelt het en in je hoofd heb je 

het al. 

 

Programmeer jezelf en je bereikt je doelen veel gemakkelijker 

Vaak zeggen mensen dat ze dat niet kunnen. ‘Visualiseren, wat is dat? Ik weet niet hoe ik dat 

doe en wat ik ervoor moet doen?’ ‘Ik ben niet spiritueel aangelegd en visualiseren is te 

zweverig voor mij.’ Maar als ik je vraag om jezelf een roze olifant voor te stellen dan kan 

iedereen dat. Wel dat is visualiseren. Zo simpel is het. Als je als verkoper kan visualiseren 

geeft het je een voorsprong want je kan in je hoofd programmeren wat je wilt bereiken. Als 

je een koop wilt sluiten of ideeën zoekt voor de oplossing van je probleem dan is visualisatie 

dé manier om dit te doen. 

 

Je hebt het al een keer gedaan, in je hoofd 

Train je hoofd en je hersenen op het voorstellen van wat je wilt. Pas dit vervolgens toe op 

alle aspecten in je leven en het zal je leven rijker maken. Je leeft je leven en zal inzichten 

krijgen. Visualiseer je probleem. ‘Waarom lukt het niet of waarom lukte het de laatste keer 

wel?’ ‘Hoe kan ik de order volgende keer wel binnen rijven en pas dit volgende keer toe.’ 

Visualiseer elke stap in je proces. Visualiseer je verkoopsgesprek, wat je wilt zeggen, wat je 

doel is, de vragen die je stelt. Visualiseer je presentatie. Hoe je er staat en wat je moet doen 

in bepaalde omstandigheden. Het maakt je een rijker en zekerder persoon. Het zal je helpen 

om dingen vlotter, eenvoudiger en met meer zelfvertrouwen te bereiken. Want je hebt het 

al een keer gedaan in je hoofd. Je weet hoe het voelt, hoe je wilt zijn en wie je wilt zijn en zo 

kweek je vertrouwen in jezelf. 

 

6. Vertrouwen 

Klanten willen iemand kunnen vertrouwen. Ze willen jou, de verkoper door dik en dun 

kunnen vertrouwen. Ze willen dat je eerlijk bent en hen zegt waar het op staat. 
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Vertrouw jezelf 

Maar je moet ook jezelf vertrouwen. Vertrouw op jezelf, op je klant en op jouw producten. 

Als je aan een van de drie twijfelt sta je voor een groot probleem. Als je jezelf niet vertrouwt 

zal je klant je ook niet vertrouwen. Je straalt het uit en zal een onbetrouwbare indruk 

achterlaten. 

 

Vertrouwen in wat je aanbiedt 

Als je je product niet vertrouwt of niet gelooft in wat het kan dan zal je moeite hebben om 

het te verkopen. Als je echter als een blok achter je product of dienst staat, dan vertel je vol 

overgave en kom je ook veel vlotter en betrouwbaarder over.  

 

Vertrouw je klant 

Vertrouw je je klant niet dan pas heb echt een groot probleem. Mensen willen een goed 

gevoel hebben als ze samenwerken. Ze willen op iemand kunnen rekenen en weten met wie 

ze te maken hebben. Je wilt voelen dat je in zee gaat met iemand die er voor de volle 

honderd procent voor gaat en die je kan vertrouwen. Als je zegt dat je iets gaat doen, doe 

dat dan ook. 

Maar je klant moet ook te vertrouwen zijn. Als hij zijn beloftes niet nakomt en de rekeningen 

niet betaalt of achter je rug met iemand anders in zee gaat, dan zal jij er geen goed gevoel bij 

hebben. Je kunt je klant niet vertrouwen en zal veel meer moeite hebben om voor hem door 

een vuur te gaan.  

Als je elkaar vertrouwt dan ga je voor elkaar door een vuur. Je vertrouwt elkaar, wat je zegt, 

wat je doet en dit zal altijd resulteren in een prettige samenwerking. Mensen die elkaar 

vertrouwen voelen zich goed bij elkaar en bij het product en zijn veel sneller geneigd om in 

de toekomst opnieuw met elkaar samen te werken. Vertrouw elkaar en het leven en je 

verkoop zal veel gemakkelijker gaan. 

 

7. Eerlijkheid en Integriteit 

Kom er voor uit als je niet kan helpen 

Eerlijkheid duurt het langst. Zeg het als je niet kan helpen maar lieg nooit, niet tegen jezelf 

en niet tegen je klant. Macho verkopen werkt niet meer. Als je binnenwandelt, de macho 

uithangt en snel een koop wil scoren mag je het vergeten. Dat werkt niet meer. We leven in 

een tijd waarin mensen willen weten met wie ze samenwerken. Wees eerlijk over wat jij 

voor je klant kan doen. Wees eerlijk over wat je kunt bieden. Wees eerlijk over wat je 

product kan en dan zal je het verst komen. Als je eerlijk bent schep je vertrouwen. Als men je 

vertrouwt, scoor je. Ze weten met wie ze samenwerken en mensen voelen zich veilig bij je. 

Steek nooit een mes in iemands rug want zoiets verspreid zich als een lopend vuurtje. Doe 

dit nooit als je vervolgverkopen of referenties wil krijgen. 
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Verwijs klanten door naar iemand anders als je zelf niet kan helpen 

Wees altijd eerlijk en stuur iemand door als je ze niet kan helpen. Wees altijd integer. 

Verkoop niets als je weet dat hij het niet echt nodig heeft. En verkoop alleen dat wat hij echt 

nodig heeft. Verkoop geen zes flessen als hij maar vier flessen nodig heeft om terug gezond 

te worden. 

Zeg wat je te bieden hebt en wat je kunt betekenen maar lieg nooit over de reden van je 

bezoek. Als je vasthoudt aan dit principe zullen mensen je waarderen om wie je bent en als 

ze jou waarderen gunnen ze je iets. Je verkoopt misschien niet direct maar mensen zullen je 

vaak doorverwijzen naar iemand die wel wat met jouw diensten of producten kan doen. 

 

Macho verkopers werken niet 

Eerlijkheid duurt het langst. Wie niet eerlijk is loopt vroeg of laat tegen de lamp. Als je in 

karma gelooft, kan je beter vasthouden aan dit principe. Speel je een macho en wil je je klant 

omverblazen dan lukt dat soms de eerste keer. Maar mensen willen niet graag 

omvergeblazen worden en toch zeker niet door iemand die hen wat komt verkopen. Blijf 

rustig en laat mensen de kans om te laten zien wat ze vinden van je product. Anticipeer 

daarop en pas je verhaal aan aan je klant. Blijf altijd eerlijk in wat je doet en wie je bent en 

deuren zullen voor je opengaan. 

 

8. Ordelijkheid 

Agenda’s zijn levensnoodzakelijk in elke bedrijfstak maar zeker als je een topverkoper wilt 

zijn. Hou je administratie op orde en hou altijd een overzicht van je taken en je bezigheden 

van dat moment. 

Een agenda maakt je hoofd vrij 

Als je afspraken hebt wil je die ergens bewaren. De eerste die alles kan opslaan in zijn hoofd 

moet nog uitgevonden worden. Wil je dat toch doen dan ben je gedoemd om te mislukken. 

Hou een agenda bij om zowel je afspraken, herinneringen, taken en zelfs je privé-afspraken 

in bij te houden. Hou je administratie op orde. 

 

Sorteer bezoekverslagen en bestellingen per klant 

Bewaar bezoekverslagen, als het kan digitaal, om er achteraf snel op terug te kunnen vallen. 

Hou je gedane bestellingen bij, zodat je heel snel kan reageren en uitleggen hoe het in elkaar 

zat. Mensen zullen heel snel door hebben dat je alles bijhoudt als je snel en eenvoudig 

dingen kan terugvinden. Je komt dan professioneel over. Verkopers met uitpuilende bureaus 

en rondslingerende papieren zullen nooit succesvol worden. 

 

Orde brengt rust in je hoofd en je leven 

Ben je niet ordelijk start daar dan nog vandaag mee. En kom niet af met het bekende verhaal 

dat je niet ordelijk bent. Het is gemakkelijk en een automatisme om te denken dat het nooit 
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in jou zat en dat je het niet kan. Ook netheid en ordelijkheid kan je ontwikkelen. Wie niet 

ordelijk is, heeft niet alles op een rijtje. 

Breng je administratie op orde en breng je leven op orde. Hou privé en werk strikt 

gescheiden en bewaar alles in een voor jou overzichtelijke agenda. Wil je op zeker spelen, 

gebruik dan twee agenda’s, digitaal (Microsoft outlook) en een papieren agenda als back-up. 

Wedden op twee paarden kan nooit kwaad. Als je computer crasht is alles verloren. Het kost 

je vijf minuten extra om je afspraken te kopiëren in je papieren agenda. Bovendien heb je 

die altijd bij je en sla je in twee seconden open op de dag die voor jou belangrijk is. 

 

9. Time management 

Een maatschappij van lijstjes werkt als je werkt 

‘To do’ lijstjes zijn in. Doe één ding tegelijk en doe het goed. Delegeer taken om jezelf te 

ontlasten en kom altijd op tijd. Zorg ervoor dat je nooit te laat op een afspraak verschijnt. En 

zeker niet op je eerste contact met een nieuwe klant. 

 

Vertrek op tijd als je op tijd wilt komen 

Als je je tijd goed plant en daarvoor gebruik maakt van een agenda weet je altijd waar je aan 

toe bent.  Vaak plannen mensen hun agenda propvol. Ze moeten zich dan de hele dag 

haasten en komen overal te laat of net op tijd. Als je je moet haasten zit je altijd gestrest 

voor je klant. Je kunt er beter voor zorgen dat je minsten vijftien minuten vroeger bent zodat 

je kan ontstressen en rustig tot jezelf en je gesprek kan komen. Door voor te bereiden wat je 

wilt zeggen kom je rustig en voorbereid over. 

 

Focus is de sleutel tot jouw succes 

Maak een ‘to do’ lijstje met twee tot drie van de belangrijkste dingen die je die dag wilt 

doen. Doe één ding tegelijk zodat je het optimaal en volledig geconcentreerd kan uitvoeren. 

Als je je focust op één ding doe je het altijd goed. Als je op één dag honderd dingen moet 

doen zie je door de bomen het bos niet meer en zal je altijd falen. Focus op kwaliteit en niet 

op kwantiteit. Doe een beperkt aantal dingen maar doe ze voor tweehonderd procent en 

met je volle aandacht. Dan boek je altijd succes. 

Als je twee dingen wilt doen, zal je altijd denken aan wat je nog moet doen en zal je nooit 

volledig bij je huidige opdracht zijn. Wees bewust van wat je doet en doe het in het nu, op 

dit moment. 

 

10. Leergierigheid 

Er zijn maar twee onzekerheden in het leven: belastingen en verandering 

Markten veranderen continu. Je kunt dus maar beter leergierig zijn wil je het redden in deze 

wereld. Alles verandert continu en niet alleen een product of de behoeften van je klant. Zorg 

er voor dat je continu kan en wil bijleren over je product of je dienst. Zoek een mentor die 
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meer weet dan jij en die bereid is om jou alles te leren over je product, nieuwe 

ontwikkelingen en de rest van de wereld. Als je iemand kan vinden die ook jouw persoonlijke 

ontwikkeling kan ondersteunen en je op weg wil helpen om een nog beter en ontwikkeld 

persoon te worden, dan zit je gebeiteld. Niet meer loslaten die coach! 

Willen bijleren is een must in de wereld. Stilstaan is achteruitgaan. Alles verandert continu 

en als je bereid bent om dag in dag uit bij te leren kom je veel verder. 

Je komt van school en denkt dat het studeren stopt. Je hebt alles geleerd, je weet alles al en 

je kan nu aan de slag. Je vergist je! Het begint nu pas. Je hebt iets geleerd dat je 

waarschijnlijk nauwelijks tot nooit nodig zal hebben. Maar je denkt dat je er al bent. 

 

Zonder ontwikkeling stopt de wereld 

Je zult altijd moeten bijleren wil je weten wat er om je heen gebeurt. Je product zal 

veranderen. De mensen rondom je heen veranderen. En wat je klant vandaag nog nodig had 

en absoluut wil hebben wil hij morgen niet meer. Blijf dus altijd scherp om wat er om je heen 

gebeurt. ‘Wat willen je klanten?’ ‘Wat wil jij en je baas?’ En probeer dit te stroomlijnen en je 

product of dienst zo goed mogelijk aan te passen zodat je kunt voldoen aan de snel 

veranderende markt en behoeften van je klant. Als je continu waakt over wat er om je heen 

gebeurt, ben je altijd up to date en ben je de rest een stapje voor. 

 

Ontwikkel iets nieuw 

Als je op kop wil lopen, moet je ervoor zorgen dat je iets ontwikkelt wat een ander nog niet 

heeft. Wees de wereld een stap voor en zorg dat jij de behoeften van je klant kan sturen 

doordat jij iets extra en nieuw levert.  

 

11. Luister – en spreekvaardigheid 

Luisteren om je klant te ‘horen’ 

Behoeften van je klant wil je in kaart kunnen brengen. Maar hoe doe je dat als je niet kan 

luisteren? Bied een luisterend oor aan je klant. Luister naar wat hij te zeggen heeft. Stel 

vragen, zoveel als je kan. Breng zijn behoeften in kaart en als iets niet duidelijk is stel dan 

meer vragen. 

 

Argumenteren is spreken om je klant te ‘overtuigen’ 

Maar ook argumenteren is van groot belang als je iets wilt bereiken. Argumenteren is de 

klant overtuigen door wat je zegt. Je zoekt bepaalde zaken die interessant kunnen zijn om je 

klant over de streep te trekken zodat hij voor jou kiest. 

De meesten onder ons kunnen al van jongsaf spreken en luisteren. In essentie word je 

ermee geboren. Maar sommigen kunnen het gewoon al van jongsaf beter dan anderen. 

Toen ik jong was zei ik nooit veel. Mijn klasgenootjes dachten zelf dat ik niet kon spreken 

omdat er nooit een woord uitkwam. Nu, negenentwintig jaar later, ben ik verkoper. Hoe je 

dat doet ? Door te oefenen. Te kijken en te focussen op waar je naartoe wilt en ervoor te 
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gaan zonder te twijfelen. Ben ik een topspreker en beter dan al de rest? Nee, maar dat was 

ook niet de bedoeling. Als ik daar mijn focus op richt weet ik dat ik dat kan leren. 

Dus als je focus ligt op beter luisteren of beter spreken dan kan je dat ontwikkelen. Je leert 

wat je wilt en wanneer je het wilt. Twijfel nooit aan jezelf maar ga er voor de volle honderd 

procent voor. Dan bereik je wat je wilt. Luisteren en spreken zijn essentieel als je iets wilt 

verkopen. 

 

Beter luisteren en spreken is een vaardigheid die je moet ontwikkelen als topverkoper 

Het is echter een vaardigheid als topverkoper en vaardig kan je alleen worden als je het veel 

doet. Je leert elke dag bij en komt elke dag een stap verder. Je wordt beter in wat je doet. Je 

kan beter de behoeften vastleggen van je klant en kan daarna beter antwoorden op vragen 

zodat jij uiteindelijk met de order buiten loopt. Twijfel niet aan jezelf want in ieder mens 

schuilt een goede luisteraar en een goede spreker. Luisteren doe je door niet te spreken. Je 

wacht af en probeert elk woord te vatten. Snap je iets niet dan stel je bijkomende vragen. 

Spreken doe je door je mond open te doen en bewust te zijn van wat je zegt en waar je naar 

toe wilt. Je kunt alles leren. 

 

12. Empathie 

Ze gunnen jou de order 

Aaibaarheidsfactor of gunfactor is een rechtstreeks gevolg voor jou als empathische 

verkoper. Als mensen je iets gunnen is het omdat ze je leuk vinden. Je hebt dan wat iedere 

verkoper wil bereiken: ‘de gunfactor’. Klanten gunnen je de order omdat je je kunt 

aanpassen aan hen. Je past je manier van uitdrukken, je manier van expressie aan aan wat je 

klant doet. 

 

IQ is out, EQ is in 

Vroeger was het belangrijk om een hoog IQ te hebben wilde je een baan bemachtigen. 

Mensen keken hoe slim je was en als je niet slim genoeg was dan kon je de baan vergeten. Je 

werd letterlijk gekeurd op je diploma’s. Wie je wilde zijn moest je zien te bereiken in de 

lagere school, de middelbare school en nog later op de universiteit. Had je niet verder 

gestudeerd, dan zal je IQ wel niet hoog genoeg gelegen hebben. 

 

Emotionele intelligentie onderscheidt de ‘leiders’ van de ‘strijders’ 

Dat is allemaal niet meer zo belangrijk de dag van vandaag. Ontwikkel je EQ. Zorg dat je 

emotionele intelligentie van hoge kwaliteit is. En je scoort geweldig als mens, als verkoper, 

als manager en als leider. Hoe je dat doet? Door begrip te tonen voor mensen om je heen. 

Door te begrijpen wat ze willen, wat ze doormaken en daarop in te spelen. 

Je zet jezelf opzij en ook weer niet want je stelt jezelf in hun plaats en begrijpt waarom ze de 

dingen doen die ze doen, waarom je klant iets wilt of niet wilt. Je begrijpt wat er speelt en je 

past jezelf aan. Je varieert als je klant anders is. Als iemand rustig is en twijfelt, dan pas jij 
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jezelf ook aan. Ben je op dat moment te opdringerig dan klappen mensen dicht en kom je 

geen stap verder. Zit je voor iemand die wil dat het vooruit gaat dan kan je maar beter niet 

achterblijven maar voort maken, to the point. Je past jezelf aan de omstandigheden aan. Je 

bent flexibel en gaat mee met de stroom. Go with the flow is jouw motto. En of je dat kan 

leren? Ja! Word gevoeliger voor wat er om je heen gebeurd. Stel jezelf open, dat is de eerste 

stap. 

 

13. Flexibiliteit 

Plan je afspraken wanneer het je klant uitkomt 

Werk wanneer je klant tijd heeft en niet alleen wanneer jij kunt of wilt werken. Ga door als 

het je niet lukt. Blijf nooit stilstaan, twijfelen of denken aan wat geweest is. En pas je aan aan 

de persoonlijkheid van je klant. Als je dit doet ben je op de goede weg. 

Werk wanneer je klant aangeeft dat het hem uitkomt, in het weekend, ’s avonds of ‘s 

morgens. Als je iets wilt opbouwen zal je meer moeten doen dan iemand die al een 

portefeuille heeft. Topverkopers vragen altijd wanneer het de klant schikt. 

 

Jij moet een kameleon zijn 

Als verkoper kom je vaak dingen tegen die je niet voorzien had. Een afspraak gaat niet door 

omdat je klant het vergeten is of personen die er bij moeten zijn, zijn er plots niet bij. 

Mensen vallen af of komen bij. Klanten kiezen op het laatste moment toch voor iemand 

anders. Ze stellen je teleur en ze twijfelen aan jou en je product. Doorgaan is dan de 

boodschap. Nooit blijven stilstaan maar altijd doorgaan en vooruit kijken. Wie achteruit kijkt 

blijft stilstaan. 

Vaak moet je kijken wie je voor je hebt want iedereen is anders en vraagt een andere 

aanpak. Stille mensen moet je niet overbluffen of overdonderen met praatjes. Blijf zelf ook 

rustig en creëer een vertrouwensband. Kijk naar wat je klant van jou nodig heeft en wie hij 

wilt dat jij bent. Je past je altijd aan aan de gewoonten en gebruiken van hem. Is iemand vol 

energie en zelfzeker en jij bent verlegen en onzeker, dan heb je een probleem. Straal zelf ook 

energie uit. Focus, blijf bij de les en let op. 

Doe meer dan iemand anders en je zal succesvol zijn. Wees flexibel in je houding, in je 

spraak en in je gewoonten. Ga mee met het moment en pas je aan waar nodig. 

 

14. Respectvol 

De keuze van de klant is heilig 

Behandel anderen zoals jij behandelt wilt worden. Als iemand beslist om niet bij jou te 

kopen, respecteer je dat. Vaak is het voor hen niet het juiste moment maar later beslissen ze 

om je terug te contacteren en toch met jou in zee te gaan.  Als je maar respect hebt voor wie 

voor je zit.Als je echter beslist om grof te reageren en nooit meer iets met die persoon te 
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maken wilt hebben omdat hij niet geeft wat jij van hem verwacht dan kan je het vergeten 

om ooit nog zaken te doen met hem. 

Laat de deur op een kier zodat je terug kan komen. Vaak kiest iemand niet voor jou omdat 

het niet het moment is of een ander product was toch iets beter. Je had de nodige 

informatie misschien nog niet of je gaf de verkeerde antwoorden. Je was te duur, had een 

slechte dag of hij had een slechte dag. Misschien nam iemand anders de beslissing voor hem. 

Er zijn duizenden redenen waarom iemand op een bepaald moment niet voor jou kiest. 

Probeer altijd te weten te komen waarom iemand op dat moment niet voor jou kiest en doe 

er iets mee. Verbeter jezelf en je product maar leer er uit. 

 

Soms ‘moet’ je loslaten maar laat nooit de verkeerde dingen los 

Hou contact en laat nooit los. Laat nooit iemand helemaal los. Iemand kan altijd van 

gedachte veranderen of toch niet tevreden zijn van een huidige leverancier en dan ben jij er 

altijd nog. Als je het vriendelijk hebt afgehandeld en de deur op een kier hebt gelaten, dan 

ben je bereikbaar. Mensen zullen terug komen als jij de mogelijkheid hebt gelaten om terug 

te komen. Wees dus respectvol ten opzichte van iedereen die jou benadert of die jij 

benadert, zodat de toekomst jou bestellingen kan sturen.  

 

15. Enthousiasme 

Enthousiaste mensen worden omringd door positiviteit 

Energieke mensen werken aanstekelijk. Als iemand iets vol passie aan jou vertelt, wil jij dat 

ook kunnen. Dan wil je daar ook zijn. Enthousiaste mensen kunnen een publiek mee krijgen. 

Ze brengen positieve energie in de zaal en als je kan kiezen wil je liever bij positieve mensen 

zijn dan bij zwartkijkers. Ben jij een enthousiaste verkoper, en kan je dat op een 

professionele manier overbrengen dan willen klanten bij jou blijven. Dan hangen mensen 

aan je lippen en krijg je zelf en de mensen om je heen energie. 

Probeer enthousiast te zijn in alles wat je doet. In je presentaties, in je opleidingen en in wie 

je bent. Verkoop jezelf, je product, je dienst alsof het het enige is wat je wilt voor je 

doodgaat. Jouw passie kan licht en energie brengen in iemands leven.  

 

Jij moet op tijd je rust nemen 

Als je enthousiasme wegebt laad je dan op tijd op. Neem vakantie en ga er tussenuit. Zoek 

waarom je niet meer enthousiast bent. Neem voldoende rust om op te laden en bij te 

tanken. Negatieve mensen zijn niet enthousiast en hebben het veel moeilijker om mensen 

aan hun kant te krijgen. Neem dus op tijd jouw rust. 

 

Passie doet je leven 

Wees enthousiast en verkondig jouw boodschap met passie. Probeer alles te weten te 

komen van wie voor je zit en schaaf je productkennis op tijd bij. Iedereen kent wel de 
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Amerikaanse presentators op het podium die de hele zaal meetrekken door hun 

enthousiasme. Visualiseer dat je één van hen bent.  
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Je kan het boek nu bestellen via: 

 

Standaard Boekhandel 

FNAC 

www.proxisazur.be 

www.bol.com 

www.managementboek.nl 

www.houtekiet.be 

 

 

Wil jij een gesigneerd exemplaar? Stuur een mail met jouw adres naar 
info@topverkopertips.be 

  

http://www.bol.com/
mailto:info@topverkopertips.be
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MEER INFORMATIE EN ADRESSEN 

 

Alles over mijn boek Topverkoper in 20 weken 

www.topverkoperin20weken.be 

 

ONLINE SalesCursus 

http://member.topverkopertips.be 

 

Live Training Sales Secrets 

www.topverkopertips.be 

 

Meer topverkopertips: 

www.topverkopertips.be 

Meer verhalen op:  

www.passievoorschrijven.be 

 

Jouw eigen boek schrijven? Ik help jou! 

www.salesanddreams.be 

 

ONLINE SchrijfCursus 

http://member.salesanddreams.be 

 

Alles over mijn andere boeken 

www.salesanddreams.be 

 

Laat je even weten wat jij van dit boek vindt? Jouw reactie en vragen: 

info@topverkopertips.be 

 

 

http://www.topverkoperin20weken.be/
http://www.topverkopertips.be/
http://www.topverkopertips.be/
http://www.topverkopertips.be/
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