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✔  Hoe herken je de verschillende gedragsstijlen van klanten?  
✔  En hoe ga je daar het beste mee om? 
✔  Hoe breng je structuur aan in het adviesgesprek? 
✔  Welke overtuigingen zijn effectief in je omgang met klanten?  

In deze Human Insights praktische handvatten om (nog) succesvoller te zijn in je 
adviesgesprekken.

Veel leesplezier! 
Dick Petersen
06 53 72 42 81 
dick.petersen@experts4you.nl
www.experts4you.nl

Gedragsstijlen  

Hoe herken je de verschillende gedragsstijlen van klanten? 
En hoe ga je daar het beste mee om? 

Intuïtief, daadkrachtig en doelbewust 
Dit type klanten hebben een wat ongeduldige 
uitstraling en komen zelfverzekerd over, zijn 
van nature assertief en gaan graag de discussie 
aan. Ze houden ervan om snel te schakelen en 
te beslissen. Zijn bovendien erg 
resultaatgericht en communiceren kort en 
krachtig. Je kunt ze verder herkennen aan een 
wat luidere toon en stevige handdruk. 

Je bereikt het beste resultaat door 
zelfvertrouwen te tonen, duidelijk en to-the-
point te zijn.Wees niet bang om even ‘getest’ 
te worden. Deze mensen zijn resultaatgericht 
en willen de beste deal. Geef een keuze tussen een paar opties, of alternatieven, zodat ze kunnen 
kiezen. Ze willen graag zelf kunnen beslissen en zullen het gesprek waar mogelijk willen sturen en 
houden er niet van om tijd te verliezen. Deze mensen houden van verandering en willen graag 
nieuwe dingen uitproberen. 

Onbewust zijn deze type klanten bang om geen grip op de situatie te hebben, of 
om onrechtvaardig te worden behandeld. 
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Dynamisch, enthousiast en expressief 
Dit type klanten houden van een praatje, zijn goed van vertrouwen, en zullen veel woorden 
gebruiken om duidelijk te maken wat ze willen. Ze hebben een vriendelijk, hartelijke uitstraling en 
een intense manier van praten. Deze mensen kunnen ook wat chaotisch overkomen en van de hak 
op de tak schieten. Ze gaan voor de persoonlijke klik en zullen hun gevoel laten meewegen in het 
nemen van beslissingen. 

Wees open en enthousiast, kom met sprekende voorbeelden maar wees niet te detaillistisch. Dat 
vinden ze saai. Laat ze praten en het tempo bepalen maar bewaak tegelijkertijd ook de structuur in 
het gesprek, anders gaat het alle kanten op. Deze mensen zijn verder trendgevoelig en altijd wel in 
voor nieuwe ideeën of ervaringen. Ze zijn snel enthousiast te krijgen, mogelijk tegen het naïeve aan 
en houden van complimenten. 

Deze type klanten willen graag aardig gevonden worden en zijn onbewust bang om 
niet gezien te worden. 

Bemiddelend en relatiegericht 
Dit type klanten hebben een vriendelijke, bescheiden uitstraling. Ze zijn attent en eerder luisteraars 
dan praters. Ze zijn service gevoelig en willen graag anderen helpen, zijn loyaal, houden van 
stabiliteit en gaan voor een langdurige relatie. Deze mensen nemen de tijd en stellen het nemen 
van beslissingen het liefst even uit. 

Val niet met de deur in huis maar maak eerst een praatje zodat ze zich op hun gemak voelen. Een 
veilige, vriendelijke manier van benaderen werkt beter dan directief zijn, van de hak-op-de-tak 
springen of snel een beslissing willen forceren. Geef instructie en help ze met het maken van hun 
keuze. Beslissingen maken is wat lastig voor deze mensen. Benadruk de garantie en service. Een te 
grote verandering levert stress op. 

Deze type klanten zijn onbewust bang om zekerheden te verliezen of voor een 
conflictsituatie komen te staan. 

Analytisch, nauwkeurig en onderzoekend 
Dit type klanten is formeel en wat afstandelijk, hebben een enigszins stoïcijnse uitstraling en laten 
weinig expressie en mimiek in hun gezichten zien. Zijn de meest kritische klanten die er zijn, wat 
argwanend, en zullen zich steeds afvragen of het juist is wat je zegt. Deze mensen beslissen op basis 
van feiten en argumenten en hebben hierbij veel informatie nodig. 

Ze willen garanties. Zorg dat je je huiswerk hebt gedaan en focus op het geven van informatie. 
Geef hierbij veel details en beantwoord hun ‘waarom’ vragen. Bevestig de gemaakte afspraken en 
zorg dat je deze ook echt, tot op de punt en komma, nakomt. Wat je niet moet doen is (te) 
persoonlijk worden, ze onder tijdsdruk zetten of details achterwegen laten. 

Deze type klanten zijn onbewust bang om fouten te maken. 
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Adviesgesprek 

Hoe breng je structuur aan in het adviesgesprek? 

Voorbereiding Adviesgesprek 
- Wat is mijn doel voor het gesprek?
- Welke onderwerpen wil ik bespreken en 

waarom?
- Wat zijn de behoeften en/of problemen van 

de prospect/klant? 
- Hoe kan ik deze oplossen?
- Wat levert dit de prospect/klant op? 

✅  Neem de beschikbare klantinformatie door [o.a. website / social media]

✅  Stuur vooraf mail met bevestiging afspraak, onderwerpen en duur gesprek [verwachtingen 
managen]

Het Adviesgesprek 
Stap 1: Doel en onderwerpen afstemmen: verwachtingen managen
Stap 2: In kaart brengen behoeften en/of pijnpunten: door open vragen te stellen, ook 

‘toekomstgerichte’ vragen als: wat wil je bereiken met je bedrijf? wat heb je nodig 
om je doelen te bereiken? etc

Stap 3: Achterhalen prioriteiten: doorvragen over wat belangrijk en/of urgent is voor de 
prospect/klant

Stap 4: Samenvatten wat prospect/klant wil c.q.nodig heeft: sluit dit goed aan dan verder 
gaan met stap 5, zo niet dan stappen 2/3 nogmaals doen 

Stap 5: Aandragen oplossing: mogelijkheden, opties en meerwaarde
Stap 6: Close de deal: bied ondersteuning, lever bewijs, vraag om de order of spreek 

‘voorbij het besluit’, onderhandel indien nodig, bevestig juiste keuze 
Stap 7: Afronding: samenvatten gemaakte afspraken/acties 

✅  Het na elkaar en zorgvuldig doorlopen van alle stappen helpt de prospect/klant bij het 
koopproces en vergroot je kans op succes 

✅  Om alle stappen goed te kunnen doorlopen zijn soms meerdere gesprekken nodig

Nazorg Adviesgesprek
- Stuur binnen de afgesproken tijd een bevestigingsmail met een samenvatting van hetgeen 

besproken is zoals: vraag- en/of probleemstelling, aanpak/oplossing(en), wat dit de prospect/
klant oplevert en een overzicht van gemaakte afspraken/acties

- Geef uitvoering aan de gemaakte afspraken/acties: informeer de prospect/klant tijdig (indien 
nodig tussentijds), bewaak tijdige afronding en stuur(bij) daar waar nodig 

✅  Het waarmaken van verwachtingen of deze zelfs overtreffen leidt tot tevreden klanten (én 
ambassadeurs/fans) en een plezierig, succesvol en langdurig partnership! 

Pagina  van 3 5



Experts4You 
Organisatie- & Personeelsontwikkeling - Interim bemiddeling   

Mindset  

Welke overtuigingen zijn effectief in je omgang met klanten?  
 

1. Ik gun mijn klant dat hij zijn/haar doelstellingen èn de beste resultaten 
behaalt 
Ik ben nieuwsgierig naar zijn doelstellingen en vooral naar de reden waarom hij deze 
doelstellingen wil behalen op de gekozen wijze. Als ik dit weet kan ik mijn producten en 
diensten beter laten aansluiten op zijn drijfveren en daarmee op zijn behoeften. 

2. Klanten willen liever niet dat er aan hen verkocht wordt, klanten willen 
wel kopen. Ik laat mijn klanten kopen 
Hoe beter ik mij richt op en opensta voor de wereld van mijn klant, waardoor hij gedreven 
wordt, wat hij belangrijk vindt en waarmee hij zich dagelijks bezighoudt, hoe aantrekkelijker 
ik mijn product/dienst kan maken. Hiermee vergroot ik de kans dat de klant graag bij mij wil 
kopen. 

3. Ik bied waarde waarmee ik mijn klant kan ondersteunen bij het behalen 
van zijn/haar doelstellingen 
Wat mijn organisatie en ik als persoon, te bieden hebben, is van waarde voor mijn klant, 
daarom is hij slim als hij met mij het gesprek aangaat.

4. Ik gun mijn klant een fantastische samenwerkingspartner 
Naast mijn product of dienst ben ik een fantastische samenwerkingspartner voor mijn 
klant.Ik kijk verder en denk met hem mee. Daarnaast kom ik mijn afspraken na en bied ik 
net even dat extra stukje persoonlijke service. 

5.  Ik ben geïnteresseerd in de wereld, de belangen, interesses en 
doelstellingen van mijn klant, ook al heb ik andere interesses
Ook als ik andere ideeën, interesses en opvattingen heb dan mijn klant, kan ik interesse 
hebben in de persoon achter die opvattingen. Zo leer ik mijn klant beter kennen en kan ik 
hierop terugkomen in het gesprek.
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6. Ik ben een professional en investeer in mijzelf en in mijn kwaliteiten, 
zodat ik als een professional handel 
Professionals hebben hebben discipline, leren en verbeteren zichzelf continu en zijn bereid 
extra stappen te zetten. Ik neem eigen verantwoordelijkheid over mijn succes. 

7. Als een klant bezwaar maakt tegen de prijs, heb ik de waarde 
onvoldoende aangetoond 
Mensen zijn bereid geld te betalen voor producten en diensten waarvan de waarde voor 
hen voldoende groot en duidelijk is. Een persoon die gaat voor gezelligheid, zal liever een 
biertje drinken van € 2,50 in een bar waar hij zich prettig voelt, dan hetzelfde biertje voor 
€ 1,50 in een ongezellige stations-restauratie. 

8. Ik ben een professional op mijn vakgebied 
Ik heb meer kennis over mijn producten en diensten en de toepassing ervan dan mijn klant. 
Hierdoor kan ik mijn klant soms zelfs een betere oplossing bieden, dan hij zelf in zijn hoofd 
had. Daarmee maak ik de klant echt blij.

————————————————————————————————————

Organisatie- en Personeelsontwikkeling       
Voor MKB-organisaties is Experts4You dé Businesspartner voor hun vraagstukken en (groei)ambities binnen de 
disciplines: Business Sparring - Cultuurverandering - Leiderschap - Medewerkers Betrokkenheid - Persoonlijke groei - 
Sales - Teamontwikkeling. 

Op basis van de beproefde methodiek ©In 3-Fases Doelen Realiseren:
✔ Gechallenged worden, kritisch en toekomstgericht 
✔ Structuur in de benodigde stappen en to-the-point aanpak 
✔ Aan de slag met de gemaakte keuzes en acties 

Interim bemiddeling 
Voor (corporate) organisaties is Experts4You dé Bemiddelaar bij hun zoektocht naar de juiste interim professional 
voor hun tijdelijke opdracht en/of de geschikte kandidaat voor hun 'vaste' Key-functie. 

Aan de hand van: 
✔ Een gedegen screening om het gewenste profiel zo helder mogelijk te hebben 
✔ Een actieve benadering en selectie van potentieel geschikte kandidaten 
✔ Een kandidaat die past binnen de bedrijfscultuur en die vanaf dag één doet wat er van hem/haar wordt verwacht 
✔ 'Coaching on the job' op maat, waardoor de geselecteerde kandidaat gegarandeerd succesvol zal zijn binnen de 
nieuwe functie 

Experts4You staat voor een prettige en succesvolle samenwerking op basis van een 
transparante en doelgerichte aanpak! 
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