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Hoe herken je de verschillende gedragsstijlen van klanten?
En hoe ga je daar het beste mee om?
Welke overtuigingen zijn effectief in je omgang met klanten?
Gedragsstijlen
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-thepoint 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.
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.
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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 con ictsituatie
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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Mindset
’Welke overtuigingen effectief zijn in de 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 interesse
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

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.
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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

Meer weten over de Verschillende Gedragsstijlen?
Neem dan contact op met:
Dick Petersen
06 53 724 281
dick.petersen@experts4you.nl
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