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1 Verkoopgesprek  

 Hoe je een verkoopgesprek voert, is afhankelijk van het soort winkel 
waar je werkt en het verkoopsysteem dat er wordt gebruikt. Zeker zo 
belangrijk, ook van gedrag, koopwens en koopmotief van de klant.  
 
Wat je leert in dit hoofdstuk:  
- Je legt uit hoe een verkoopsysteem van de winkel van invloed is op 

het verkoopgesprek. 
- Je benoemt de fasen van het verkoopgesprek. 
- Je legt uit wat de aspecten en aandachtspunten van de 

ontmoetingsfase zijn. 
- Je legt uit wat de aspecten en aandachtspunten van de 

overtuigingsfase zijn. 
- Je legt uit wat de aspecten en aandachtspunten van de afrondingsfase 

zijn.  

 
 

 
 

Hoe wil jij als klant graag behandeld worden tijdens een verkoopgesprek? 
 

 
 Bekijk op het online leerplatform Int®o Verkoopgesprek. 
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Uit de praktijk 

 
 
Sander is aan het werk in de winkel. Hij hoort een man en vrouw over verschillende 
typen ovens praten. Ondertussen bekijkt de vrouw de ovens van buiten en van binnen. 
Tijd voor Sander om het verkoopgesprek te starten. “Goedemiddag mevrouw en 
meneer, bent u op zoek naar een nieuwe oven?” De klanten knikken instemmend. “Wat 
voor oven zoekt u?” vraagt Sander.  
Als hij een duidelijk beeld van de wensen heeft, laat Sander een geschikte oven zien 
en vertelt hij over de eigenschappen en de prijs. “Ik vind hem nogal duur,” zegt de man. 
“Ik begrijp dat u dat zegt,” reageert Sander, “maar we hebben hier wel te maken met 
een oven van de beste kwaliteit en met een extra lange garantieperiode. Mocht er iets 
kapotgaan, dan wordt dit kosteloos voor u gerepareerd.” Dit kunnen de klanten wel 
waarderen en tevreden rekenen zij de oven af.  
 
1. Hoe bepaalt Sander dat het tijd is om het verkoopgesprek te starten?  
 
2. Sander vraagt eerst aan de klant wat voor oven ze zoeken. Is dat een goede 

manier om een verkoopgesprek te starten? 
 
3. Sander overtuigt de klant om een oven te kopen, terwijl de klanten de ovens best 

duur vinden. Hoe overtuigt Sander en is dit een goede manier? 
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1.1 Iedere winkel een eigen verkoopgesprek 
Het verkoopsysteem heeft invloed op de duur van het verkoopgesprek, het gesprek 
dat je als verkoper voert met een klant met als doel iets te verkopen. Ook heeft het 
verkoopsysteem invloed op de diepgang van het gesprek en de hoeveelheid informatie 
die wordt uitgewisseld. In het volgende overzicht is dit duidelijk te zien. 
 
verkoopsysteem duur gesprek diepgang gesprek hoeveelheid informatie 

zelfbediening kort beperkt weinig 

semi-zelfbediening varieert varieert varieert 

bediening lang uitgebreid veel 

 
Een verkoper in een winkel in vloerbedekking vertelt de klanten bijvoorbeeld over de 
soorten vloerbedekking die hij verkoopt, zoals linoleum, vinyl en tapijt.  
 

 
verkoopgesprek 
 
Ook kan de verkoper iets vertellen over ondervloeren en over het leggen van tapijt.  
 
Een medewerker van een supermarkt heeft een heel ander contact met zijn klanten. 
Die klanten pakken zelf hun producten en hoeven daar geen uitleg bij. Soms wijst hij 
klanten waar producten staan omdat ze iets niet kunnen vinden. Zo’n gesprek is kort. 
 
> verwerkingsopdracht 1 > controlevraag 1 
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1.2 Fasen van het verkoopgesprek 
In een verkoopgesprek kun je verschillende fasen onderscheiden. 
 
1. ontmoetingsfase 2. overtuigingsfase 3. afrondingsfase 

   

     
 

         

Je begroet de klant vriendelijk 
en spreekt hem aan. Je 
vraagt waarmee je hem van 
dienst kunt zijn.  

Je onderzoekt de koopwens 
van de klant. Je informeert hem 
en je laat zo nodig producten 
zien en/of demonstreert deze. 
Je adviseert hem. 

Komt het tot verkoop, dan 
reken je het artikel af en je 
pakt het eventueel in. Daarna 
zeg je de klant gedag. 

 
> verwerkingsopdracht 2 > controlevraag 2 
 

1.3 Fase 1: ontmoetingsfase 
In de ontmoetingsfase heb je het eerste contact met de klant. In deze fase bekijk je hoe 
je de klant het beste kunt benaderen en het gesprek kunt openen.  
 

1.3.1 Klant begroeten 
Door iedere binnenkomende klant te begroeten, geef je hem het gevoel dat hij welkom 
is. Ook weet hij dan dat hij gezien is en met vragen bij jou terechtkan. Je kunt de klant 
begroeten door vriendelijk te knikken en bijvoorbeeld “Goedemorgen” te zeggen. 
Bij het begroeten van een klant moet je op de volgende dingen letten: 
- Maak altijd oogcontact. Hierdoor laat je merken dat je de klant hebt gezien. 
- Neem een actieve en geïnteresseerde houding aan.  
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1.3.2 Klant observeren 
Je verzamelt informatie over een klant door hem te observeren. Dit is het gericht naar 
iets of iemand kijken. 
 
 

 
 

Wat valt je op als je deze klant observeert? 
 

 
Door goed te observeren, krijg je een indruk van de klant en kun je de informatie 
achterhalen die nodig is om hem aan te spreken. Daarbij let je ook op non-verbale 
communicatie of de lichaamstaal van een klant. Dit is communicatie via je 
gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en/of gebaren en niet met woorden. Een klant 
die met de vingers op de toonbank trommelt, luid zucht en steeds op zijn horloge kijkt, 
heeft waarschijnlijk haast. Iemand die een voor een alle artikelen in de winkel bekijkt, 
heeft waarschijnlijk meer tijd. 
 
Door het gedrag van de klant te observeren, zie je meestal wel wanneer je op hem 
kunt afstappen en kunt aanspreken. Ook krijg je vaak snel een idee of een klant jouw 
hulp nodig heeft.  
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 - Wat is de leeftijd van de klant? 
Je spreekt een kind anders aan dan een volwassene. 

- Hoe goed ken je de klant? 
Een bekende spreek je anders aan dan een onbekende. 

- Hoeveel klanten zijn er in de winkel? 
Hoe minder klanten, hoe meer aandacht voor elke klant. 

- Wat is de levensstijl van deze klant? Welke opvattingen, interesses en 
activiteiten heeft deze klant? 
Hoe meer je over de klant weet, hoe beter je de klant kunt helpen. 

- Welk gedrag vertoont de klant? Is dit afwijkend? Is dit verdacht? 
Door te letten op verdachte personen kun je winkeldiefstal voorkomen. 

 

1.3.3 Klant benaderen  
De manier waarop je de klant benadert, is afhankelijk van de indruk die je tijdens het 
observeren van hem kreeg. Je begroet bijvoorbeeld een gehaaste klant met een korte 
en vriendelijke groet en je helpt hem snel. Elk gedrag vraagt om een andere 
benadering.  
 
gedrag klant doel klant benadering 

Een jongen bekijkt op zijn gemak en 
geïnteresseerd het nieuwste iPad-
model.  

informatie 
verzamelen 

Laat hem rondkijken en informeer 
na een tijdje of je hem de werking 
kunt laten zien. 

Een vrouw met een kindje op de arm 
staat met een fotolijstje in haar hand te 
wachten tot ze geholpen wordt. 

iets kopen Spreek haar meteen aan met: “Wilt 
u afrekenen?” of “Is het een 
cadeautje?” 

Een oudere man staat met een doos, 
een kassabon en een bezorgde blik in 
de rij. 

iets ruilen Toon begrip klant en help hem zo 
goed mogelijk. 

Twee vriendinnen lopen rond en 
kletsen over het verjaardagsfeestje 
waar ze straks naartoe gaan. 

even 
rondkijken 

Laat merken dat je hen gezien hebt 
en dat ze met vragen bij jou 
terechtkunnen. 

 

1.3.4 Klant aanspreken 
Het moment waarop een verkoper een klant aanspreekt, met het doel een 
verkoopgesprek met hem te beginnen, noem je het inspringmoment. Dit moment is 
afhankelijk van de informatie die je over de klant hebt verzameld tijdens het 
observeren. Je springt in op het moment waarop de klant hulp nodig heeft.  
Dit is het moment als hij bijvoorbeeld: 
- zoekend om zich heen kijkt 
- een artikel pakt en weer terug zet 
- een artikel probeert te pakken waar hij niet bij kan. 
 
Spreek klanten altijd beleefd aan. Maak eventueel gebruik van de openingszin: 
“Waarmee kan ik u van dienst zijn?” Maar bedenk dat niet iedereen direct op hulp zit te 
wachten. Sommige klanten kijken liever eerst zelf rond. 
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Experimenteer ook eens met andere openingszinnen. Geef een (gemeend) compliment 
of vraag de klant of hij of zij al eens eerder in de winkel is geweest. Door verschillende 
openingszinnen te gebruiken kom je erachter wat klanten aanspreekt en wat je zelf een 
prettige manier vindt om het gesprek te starten.  
 
 - Spreek een oudere klant aan met “u” en een jongere met “je”. 

- Spreek een oudere klant aan met “mevrouw” of “meneer”. 
- Kijk de klant vriendelijk aan en maak oogcontact. 
- Spreek duidelijk. 
- Zeg niet alleen “ja” of “nee”, maar gebruik hele zinnen: “Jazeker, die hebben 

we nog op voorraad” of “Helaas is dat type uitverkocht.” 
 

 

 
 

Zou jij deze klant aanspreken? Zo ja, hoe? 
 

 
> verwerkingsopdracht 3-5  > controlevraag 3-5 
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1.4 Fase 2: overtuigingsfase 
In deze fase probeer je te achterhalen wat de klant precies zoekt en informeer of 
adviseer je hem. Het is de kern van het verkoopgesprek.  
 
Niet elke klant heeft een concrete vraag. Soms moet jij een koopwensonderzoek 
doen. Dit is een onderzoek met als doel - door het stellen van veel en gerichte vragen - 
erachter te komen wat de klant precies wil kopen. Door naar de juiste informatie te 
vragen, kun je achterhalen wat de klant wil kopen.  
 

 
in gesprek over koopwensen 
 

1.4.1 Koopwens en koopmotief 
Een koopwens is een wens om een bepaald (soort) artikel aan te schaffen en/of een 
wens waaraan een aan te schaffen artikel moet voldoen. Deze koopwens kan gericht 
of ongericht zijn. 
 
Een gerichte koopwens is een koopwens waarbij de klant van tevoren al precies weet 
welk artikel hij aanschaft. Hij heeft als het ware een boodschappenlijstje op zak. Vaak 
hoef je een klant met een gerichte koopwens alleen maar het gevraagde artikel aan te 
geven of aan te wijzen. 
 
 Afgelopen zaterdag kocht Daniëlle cadeautjes voor de vrienden die haar hielpen 

met haar verhuizing. Bij de slijterij vond ze dat speciale bier waarvan ze wist dat 
de twee ‘sjouwers’ er dol op waren. Daniëlle wist in beide winkels precies wat ze 
wilde kopen. 

 
 
 

vb
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Voorbeelden van gerichte koopwensen zijn: 
- “Ik wil graag twintig rode rozen.” 
- “Mag ik een kilo jong belegen kaas van u?” 
- “Ik ben op zoek naar de overhemden die in de actiefolder staan.” 
 
Een klant kan ook een ongerichte koopwens hebben. Dit is een koopwens waarbij de 
klant nog niet precies weet wat hij wil aanschaffen. Maar hij heeft meestal wel een 
koopmotief. 
 
Een koopmotief is een reden om iets te kopen. Je weet wel wat je ongeveer nodig 
hebt, maar nog niet precies hoe het eruit moet zien. Wil je bijvoorbeeld gordijnen 
maken, dan is je koopmotief: stof voor gordijnen. Maar je weet nog niet welke stof het 
wordt, want je hebt geen gerichte koopwens.  
 
Voorbeelden van koopmotieven zijn: 
- “Ik zoek een handig ophangsysteem voor mijn gordijnen.” 
- “Ik wil mijn broer bedanken voor zijn hulp en zoek een cadeautje.” 
- “Ik wil een boek om in mijn vakantie te lezen, maar ik weet niet welk boek.” 
- “Mijn laptop is kapot en ik zoek vervanging.” 
 

 

 
 

Wat zou het koopmotief kunnen zijn van deze man? 
 

 
Het is makkelijker om de koopwens van een klant te achterhalen als je weet wat zijn 
koopmotief is. 
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1.4.2 Vragen stellen en luisteren 
Onderzoeken van een koopwens houdt vooral in: vragen stellen en goed luisteren naar 
de antwoorden. Er zijn verschillende soorten vragen: open, gesloten, keuze- en 
controlevragen en suggestieve vragen. Welke het geschiktst is, hangt af van het 
antwoord dat je erop wilt hebben. 
 
 Kijk op het online leerplatform voor de module over het stellen van vragen. 

 
Door middel van het stellen van vragen kom je erachter wat de klant zoekt.  
 
“Ik zoek een handig 
ophangsysteem voor 
mijn gordijnen.” 

 “Heeft u gordijnen met haakjes, lusjes of moeten ze aan 
een roede hangen?” 
“Hoe heeft u de andere gordijnen opgehangen?” 
“Hoe zwaar en hoe breed zijn uw gordijnen?” 

“Ik wil mijn broer 
bedanken voor zijn hulp 
en zoek een cadeautje.” 

 “Wat is de leeftijd van uw broer?”  
“Heeft hij hobby’s?”  
“Waar houdt hij van?” 

“Ik wil een boek om in 
mijn vakantie te lezen, 
maar ik weet niet welk.” 

 “Van welk soort boeken houdt u? 
“Welk boek heeft u als laatste gekocht?” 
“Heeft u een favoriete schrijver?”  
“Hoe dik mag het boek zijn?” 

“Ik zoek vervanging voor 
mijn laptop.” 

 “Waar wilt u de laptop voor gebruiken?” 
“Gebruikt u de laptop intensief?” 
“Wilt u de laptop makkelijk mee kunnen nemen?” 

 
Kijk uit met het gebruik van cocktailvragen. Bij een cocktailvraag stel je meerdere 
vragen achter elkaar zonder dat de klant antwoord heeft kunnen geven. Bijvoorbeeld: 
“Wilt u graag het nieuwste model, in het zwart of antraciet met een beschermhoesje?” 
Door zo’n vraag te stellen geef je de klant geen ruimte om te reageren en kan het zijn 
dat je belangrijke informatie van de klant mist.  
 
Naast het stellen van goede vragen, is het ook belangrijk dat je luistert naar de 
antwoorden. Door goed te luisteren kun je namelijk veel te weten komen over de 
wensen van de klant. 
 
 - Kijk de ander tijdens het gesprek aan. 

- Laat door middel van je houding zien dat je luistert en geïnteresseerd bent. 
- Laat de ander uitspreken. Val hem niet in de rede. 
- Vermeng je eigen mening en ideeën niet met die van de ander. Kom dus niet 

meteen met oplossingen of aanvullingen. Verwerk eerst de informatie die je 
krijgt. 

- Vat samen wat je gehoord hebt, en controleer zo of je alles hebt begrepen. 
- Stel vragen om meer duidelijkheid of meer informatie te krijgen. 
- Knik of schud af en toe met je hoofd. 
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1.4.3 Adviseren 
Het komt wel eens voor dat je een klant in de winkel hebt die niet zeker weet of hij een 
artikel nu wel of niet moet kopen. In zulke gevallen wil je die twijfels wegnemen en de 
klant overtuigen om tot koop over te gaan. Dat doe je door de klant te adviseren. 
Adviseren betekent de klant raad geven, helpen kiezen of iets aanraden. 
 
 Floris gaat naar een buitensportwinkel om een regenbroek te kopen. 

 

          
 
“Waarvoor heb je de regenbroek nodig?” vraagt Maarten. “Dit weekend ga ik op 
survivaltocht in de Ardennen en er is regen voorspeld. En ik ben wel van plan om 
vaker op survival te gaan. Op het moment kan ik niet veel geld uitgeven, dus de 
prijs is van belang,” zegt Floris.  
 
Maarten laat hem drie modellen zien. “Die blauwe is het goedkoopst, maar ademt 
niet. Hij is vooral geschikt als je af en toe eens in de regen wandelt.  
Deze groene broek is van steviger materiaal, slijtvaster en het ademend 
vermogen is redelijk. Aan de onderkant van de pijpen zitten ritsen, waardoor je de 
broek makkelijk met je schoenen aan kunt aantrekken. Dit alles maakt de broek 
geschikt voor langere wandelingen. Deze broek is alleen wel wat prijziger dan de 
blauwe broek.”  
 
Dan laat Maarten de derde broek zien. Deze is zeer slijtvast en van het best 
ademende materiaal. De broek is ook geschikt voor activiteiten in de sneeuw. Hij 
is voorzien van ritsen over de hele lengte van de broekspijp. Maar de broek is ook 
meteen een stuk duurder dan de andere twee modellen.  
Maarten zegt tegen Floris dat de groene broek in zijn geval het geschiktst is. 

 
Een goed advies helpt de klant een besluit te nemen of iets te kopen. Het volstaat niet 
de klant alleen je mening te geven. Je moet de klant overtuigen met argumenten. Je 
moet een advies baseren op alles wat je over het artikel weet. En hoe beter je advies 
aansluit bij de koopmotieven van de klant, hoe beter je hem kunt overtuigen.  
 
  

vb
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Geef de klant altijd van een objectief advies. Objectief wil zeggen: gebaseerd op feiten 
en niet op je persoonlijke mening. Ook als de klant je vraagt wat jij van een bepaald 
artikel vindt, probeer je zo objectief mogelijk te blijven. Zelfs al vind je het misschien 
nog zo lelijk. 
 

 

 
 

Welk advies zou jij geven? 
 

 

Verkoopargumenten 
Bij het adviseren van een klant, maak je gebruik van verkoopargumenten. Een 
verkoopargument is een door de verkoper genoemde reden waarom het voor de klant 
aantrekkelijk is een bepaald artikel te kopen.  
Voorbeelden van verkoopargumenten zijn: 
- “Dit merk is natuurlijk bekend vanwege zijn zeer goede kwaliteit.” 
- “Bij deze camera krijgt u gratis een fototas.” 
- “Op dit telefoonabonnement krijgt u de eerste drie maanden korting.” 
- “Op deze combimagnetron krijgt u maar liefst vijf jaar garantie.” 
 
Verkoopargumenten verschillen per artikel. Als je het assortiment van je winkel leert 
kennen, kijk je meteen naar de verkoopargumenten die erbij horen. Je zorgt ervoor dat 
je ze goed in je hoofd hebt.  
 
Welk(e) argument(en) je bij welke klant gebruikt, hangt af van de koopwens en het 
koopmotief van die klant. Noem als verkoopargumenten vooral de 
artikeleigenschappen die voor de klant belangrijk zijn. Als de klant heeft laten merken 
dat hij de vorm van het artikel erg belangrijk vindt, wijs je op het opvallende ontwerp. 
En als de klant op zoek is naar een koopje, wijs je hem op de zeer lage prijs. 
 
Wees creatief in het bedenken van verkoopargumenten. Leg bijvoorbeeld de nadruk op 
de aparte kleuren of de aantrekkelijke garantie. Wijs de klant op dat leuke gadget.  
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Vraag ook eens aan je collega's welke argumenten zij bij een artikel gebruiken. Een 
verkoopargument kan betrekking hebben op een aanbieding, de kwaliteit van een 
artikel, goede garantievoorwaarden, vormgeving of de leuke bijpassende accessoires. 
 
Vanzelfsprekend is de prijs van een artikel een belangrijk verkoopargument. Je kunt de 
klant er bijvoorbeeld op wijzen dat het betreffende artikel: 
- nergens goedkoper is 
- heel scherp is geprijsd 
- misschien niet zo goedkoop is, maar wel lang meegaat 
- weliswaar duur is, maar van een uitzonderlijke kwaliteit  
- een middenklasser is: niet het goedkoopst, maar ook niet het duurst 
- in de aanbieding is. 
 

 

 
 

Welke verkoopargumenten gebruikt deze winkel? 
 

 

Sellogram 
Een handig hulpmiddel bij een verkoopgesprek is een sellogram. Een sellogram is een 
schema waarin je de eigenschap(pen) van een artikel afzet tegen de koopmotieven 
van de klant. Je besteedt aandacht aan: 
- specifieke eigenschappen van een artikel 
- welke koopmotieven de klant heeft 
- de overeenkomsten tussen eigenschappen en koopmotieven. 
 
Dankzij een sellogram krijg je inzicht in welke eigenschappen van het artikel je kunt 
inzetten voor welke koopwens. 
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 Een klant komt bij een buitensportwinkel om nieuwe klimschoenen te kopen. 
Deze schoenen moeten aan een aantal specifieke wensen van de klant voldoen. 
Zo wil hij technische schoenen, die geschikt zijn voor het klimmen in overhang. 
De schoenen moeten goed strak zitten en vooral niet te veel uitrekken.  
Johan is de verkoper in de buitensportwinkel. Hij bedenkt dat er net een nieuw 
model klimschoen is geleverd. Deze is speciaal ontwikkeld voor de gevorderde 
klimmer. Hij neemt er een sellogram bij en bekijkt of de eigenschappen van de 
nieuwe schoen overeenkomen met de wensen van de klant. 

 

  
 artikeleigenschappen 

technische 
klimschoen 

synthetisch 
leer (rekt niet 
op) 

asymmetrisch 
voorgespannen 
leest (zeer 
geschikt voor 
overhang en 
kleine randjes) 

stijve 
middelzool  
(geschikt 
voor 
precisie op 
kleine 
randjes) 

ko
op

m
ot

ie
ve

n 

technisch +    

overhang   + + 

stevig en 
niet rekbaar  + + + 

gevorderde 
klimmer +  + + 

 

 
Je kunt in een sellogram ook verschillende soorten artikelen met koopwensen 
vergelijken. Vergelijk je bijvoorbeeld verschillende soorten laptops met de genoemde 
koopmotieven, dan krijg je het volgende sellogram.  
 

 koopmotieven 

alleen 
internet en 
sociale 
media 

krachtige 
laptop, 
eenvoudig 
mee te 
nemen 

vooral film 
kijken en 
simpele 
games 

zware 
games 
spelen 

artikel 

internet laptop ++ + - - 

ultrabook + ++ - -- 

multimedia laptop + +/- ++ -- 

gaming laptop - - + ++ 

 

vb

vb
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Uit het sellogram kun je aflezen welke laptop hoort bij welk gebruik. Je kunt de klant op 
deze wijze de juiste laptop adviseren. Vergelijkingssites maken ook gebruik van deze 
manier van vergelijken. 
 
Uiteindelijk gaat het erom dat je de klant een goed overzicht kunt geven van de 
verschillende voor- en nadelen van artikelen of artikeleigenschappen, zodat de klant 
een goede keus kan maken. 
 

Tonen en demonstreren 
Een verkoper kan de artikelen die hij in zijn winkel verkoopt, tonen en demonstreren. 
Tonen is het laten zien van een artikel aan de klant. Demonstreren is het laten zien 
hoe een artikel werkt. Je overtuigt de klant door hem de kwaliteit van een artikel zelf te 
laten ervaren. Dit doe je door een beroep te doen op zijn zintuigen en hem het artikel te 
laten zien, horen, voelen, ruiken, proeven en uitproberen.  
 
Je kunt daarbij bijvoorbeeld het volgende zeggen: 
- “Kijkt u eens naar de praktische indeling van deze koel-vriescombinatie. Zoals u 

ziet, heeft hij twee verstelbare glazen draagplateaus, twee groentelades en drie 
vrieslades.” 

- “Luister maar eens naar deze kopieermachine. Kunt u hem horen? Ik niet, hij is 
muisstil.” 

- “Voelt u de zachtheid van deze katoenen badjas zelf maar eens.” 
- “Ik maak het flesje open, dan kunt u de unieke geur van de truffelolie ruiken. Is die 

niet heerlijk?” 
- “Wij hebben een nieuw Terschellinger kaasje in het assortiment. Wilt u een plakje 

proeven?” 
- “Die digitale camera fotografeert perfect. Maakt u er maar eens een paar foto’s 

mee, dan kunt u het met eigen ogen zien.” 
 
Demonstreren is vaak een belangrijk onderdeel van het verkoopgesprek. Je betrekt 
immers alle zintuigen van de klant bij de koop. Hierdoor worden de artikelen (nog) 
aantrekkelijker en de verleiding om ze te kopen (nog) groter. Fabrikanten maken ook 
gebruik van acties waarbij de klanten artikelen mogen proeven, ruiken of uitproberen.  
 
Houd wel goed in de gaten of de klant ook echt op een demonstratie zit te wachten. Als 
je twijfelt, kun je het beter even vragen, bijvoorbeeld: “Zal ik u even laten zien hoe deze 
telefoon werkt?” 
 
 - Laat niet te veel artikelen tegelijk zien. 

- Pas zelf de gebruiksvoorschriften zorgvuldig toe. 
- Voorkom onveilige situaties, voor jezelf en voor de klant. 
- Houd rekening met de hygiënevoorschriften. 
- Betrek de klant bij het tonen en/of demonstreren. 
- Laat niet alleen het goedkoopste of het duurste artikel uit het assortiment zien. 
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Zou je een klant deze producten tonen of demonstreren? 
 

 

Vergelijken van artikelen 
De klant kan meestal kiezen uit meerdere artikelen. Om hem daarbij goed te kunnen 
adviseren, moet je de artikelen met elkaar vergelijken. Dat betekent dat je ze stuk voor 
stuk bekijkt en daarna de verschillen verklaart. Daarbij maak je gebruik van een van de 
volgende methoden. 
 

vergelijkende methode 
Bij de vergelijkende methode benadrukt de verkoper, via een opsomming, de 
verschillen en de overeenkomsten tussen artikelen. 
 
 “Zoals u ziet is de eerste wasmachine er één uit klasse A, de tweede uit klasse B 

en de derde uit klasse C. De eerste machine verbruikt de minste energie. Maar 
het wasresultaat van de tweede machine is weer beter dan dat van de eerste. De 
derde machine heeft het hoogste toerental bij het centrifugeren, maar liefst 1.400 
toeren. De was komt er bijna droog uit. Maar in de praktijk kunt u met 1.200 
toeren ook prima uit de voeten, zoals bij de eerste en de tweede machine.” 

 
  

vb
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optelmethode 
Bij de optelmethode verklaart de verkoper verschillen tussen artikelen door te 
benadrukken wat het ene artikel meer heeft dan het andere. 
 
 “Kijk, deze wasmachine heeft een extra spoelprogramma én een zogeheten 

ecotoets. Die toets verlengt de wastijd, maar verlaagt de temperatuur. Dat levert 
hetzelfde wasresultaat op en bespaart veel energie.” 

 

aftrekmethode 
Bij de aftrekmethode verklaart de verkoper verschillen tussen artikelen door te 
benadrukken wat het ene artikel minder heeft dan het andere. 
 
 “We horen regelmatig van klanten dat die wasmachine de neiging heeft te gaan 

'wandelen'. Kennelijk is die niet goed uitgebalanceerd. Dat probleem komt u bij 
déze wasmachine nooit tegen.” 

 

deelmethode 
Bij de deelmethode verklaart de verkoper verschillen tussen artikelen door de  
prijs-kwaliteitverhouding van de artikelen te benadrukken. 
 
 “Oké, deze wasmachine kost € 145,-. Ze is duurder dan die andere. Maar zoals u 

ziet, is het laadvermogen van deze machine zeven kilo in plaats van vijf. Dus u 
bent met deze machine uiteindelijk toch goedkoper uit.” 

 

1.4.4 Verkopen 
Tijdens het verkoopgesprek kan een klant koopsignalen afgeven. Een koopsignaal is 
een teken waaruit blijkt dat de klant tot aankoop wil overgaan. Een klant kan verbale en 
non-verbale signalen geven.  
 
Voorbeelden van non-verbale koopsignalen: 
- De klant knikt instemmend. 
- De klant kijkt blij of begint te glimlachen. 
- De klant raakt het te kopen voorwerp aan. 
- Bij elkaar horende klanten kijken elkaar bemoedigend aan. 
 
Voorbeelden van verbale koopsignalen: 
- De klant vraagt naar de garantiebepalingen. 
- De klant vraagt naar de levertijd. 
- De klant vraagt naar de kosten. 
- Bij elkaar horende klanten spreken elkaar bemoedigend toe: “Deze dan maar 

doen?” 
 
Je moet goed letten op de koopsignalen van de klanten. Negeer je de koopsignalen, 
bijvoorbeeld omdat je door blijft praten over de voordelen van een artikel, dan kunnen 
de klanten afhaken. Luister en observeer dus goed. 
 

vb

vb

vb
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mogelijk koopsignaal 
 
Zie of hoor je een verkoopsignaal bij de klant, haak daar dan direct op in met een korte 
vraag of opmerking. Laat de klant zijn verhaal doen, zodat jij kunt achterhalen of de 
klant werkelijk tot koop over wil gaan. 
 
“Hoeveel jaar garantie heb ik op 
dit artikel?” 

 “Drie jaar. Vindt u dat belangrijk?” 

“Kan dit ook thuisbezorgd 
worden?” 

 “Dat kan, wanneer zou u het thuisbezorgd 
willen krijgen?” 

“Wat kost het als ik de hele set 
neem?” 

 “Begrijp ik goed dat u de hele set wilt 
kopen?” 

“Heeft u deze bank ook als 
tweezits?” 

 “Als ik hem als tweezits heb, kan ik hem 
dan voor u bestellen?” 

“Dat ziet er op zich goed uit.”  “U zegt ’op zich’, ik merk nog wat twijfel. 
Waar zit die twijfel?” 

De klant knikt instemmend.  “U knikt, betekent het dat u het met mij 
eens bent?” 

De klant kijkt ineens blij verrast.  “Ik zie dat het u hier blij van wordt, klopt 
dat?” 
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Koopweerstand 
Je hebt je best gedaan: je hebt de klant goed geadviseerd, een voor een je 
verkoopargumenten opgesomd en het artikel zorgvuldig vergeleken met andere 
artikelen. En toch twijfelt de klant nog. Hij heeft koopweerstand, een reden waarom de 
klant een bepaald artikel (nog) niet wil kopen. Wat je nu nog kunt doen is het 
wegnemen van de koopweerstand of overgaan tot een plaatsvervangende verkoop.  
 

 
koopweerstand 
 
Een twijfelende klant maakt opmerkingen als:  
- “Dat is veel te duur.” 
- “Zo veel geld heb ik helaas niet.” 
- “Ik moet er nog even over nadenken.” 
- “Ik kijk nog even verder.” 
- “Misschien kom ik er later nog op terug.” 
 
Om een koopweerstand te kunnen wegnemen, moet je de oorzaak ervan kennen. Die 
kun je achterhalen door de klant veel vragen te stellen en goed naar hem te luisteren. 
Als je weet wat zijn bezwaren zijn, probeer je die weg te nemen door verzachtende 
tegenspraak en/of voorwaardelijke instemming.  
 
Verzachtende tegenspraak is een tactiek om een koopweerstand weg te nemen door 
het noemen van argumenten die het tegendeel bewijzen van wat de klant beweert, 
zonder hem direct tegen te spreken. Dan kan de klant namelijk het gevoel krijgen dat je 
hem niet serieus neemt. Met als gevolg dat zijn weerstand alleen maar groter wordt. 
 
Voorwaardelijke instemming is een tactiek om een koopweerstand weg te nemen 
door de klant gedeeltelijk gelijk te geven en het andere deel van zijn bezwaar met 
argumenten weg te nemen. Doordat je begrip toont voor het bezwaar van de klant, blijft 
de sfeer van het gesprek goed. 
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 - Discussieer nooit met een klant die een koopweerstand heeft. 

- Probeer zo snel mogelijk te ontdekken of de koopweerstand een echt bezwaar 
is of een smoes. 

- Probeer meer informatie te krijgen over het koopmotief en de koopwens van 
de klant. Maar dring nooit aan. 

- Hef de koopweerstand op door middel van verzachtende tegenspraak of 
voorwaardelijke instemming. 

 
  

 
 
Mike werkt in een duikshop. Er komt een klant binnen om een duikpak te kopen.  
Er zijn drie opties:  
- neopreen 5 millimeter IST duikpak voor € 180,- 
- IST shorty voor € 100,- 
- neopreen 6,5 millimeter duikpak voor € 300,-. 
 
De klant wil eigenlijk het laatste pak, maar vindt het te duur. Mike kan hem op 
twee manieren proberen te overtuigen.  
 

 

vb
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 verzachtende tegenspraak 
Mike zegt tegen de klant: “U zegt net dat u regelmatig wilt duiken. Dan zou ik toch 
kiezen voor het duikpak van 6,5 millimeter. U bent dan in één keer klaar voor het 
koude Nederlandse water. Het pak is tweedelig, semidroog en de stof aan de 
binnenkant is titanium wool. Het is wel duur, maar de kwaliteit is ook echt goed. 
Bovendien heeft het pak een vaste cap en dubbele pols- en enkelseals.” 
 
voorwaardelijke instemming 
Mike zegt tegen de klant: “Ja, u hebt gelijk, het duikpak van 6,5 millimeter is 
behoorlijk duur. Dat van 5 millimeter is veel goedkoper, maar ook veel dunner. U 
kunt er niet mee in heel koud water. Maar als beginnend duiker zou u bijvoorbeeld 
kunnen kiezen voor de shorty. Als dan blijkt dat u serieus verder wilt gaan met 
duiken, komt u alsnog terug voor het pak van 5 of 6,5 millimeter.  
In de praktijk is het zo: hoe dikker het pak, hoe duurder. Die € 300,- is echt de 
prijs voor een pak van 6,5 millimeter. U komt die prijs dan ook in vrijwel alle 
duikshops tegen en het echt niet snel ergens goedkoper vinden. Het merk dat wij 
verkopen, staat bekend om de zeer goede kwaliteit. Het is een tweedelig pak, met 
aan de binnenkant titanium wool. Voelt u maar eens hoe goed dat isoleert.” 

 

Plaatsvervangende verkoop 
Als een artikel niet meer op voorraad is, adviseer je de klant een plaatsvervangend 
artikel. Dit is een ander artikel dan het artikel dat de klant van plan was te kopen, maar 
dat aan dezelfde koopwens voldoet. Je biedt de klant dus een plaatsvervangend 
artikel (of substitutieartikel) aan. Door een plaatsvervangend artikel aan te bieden, 
probeer je te voorkomen dat de klant teleurgesteld raakt en naar de concurrent gaat.  
 
 Een klant wil in een schoenenwinkel sneakers hebben van een bepaald merk, 

maar die zijn er niet meer in zijn maat. De verkoper raadt de klant aan om een 
paar van een ander merk te passen. Dat zijn ook prima sneakers. 

 
 

 
 

Welk plaatsvervangend artikel zou je een klant kunnen aanraden als Coca Cola 
regular op is? 

 
 
 

vb

vb
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Bijverkoop 
Bijverkoop is de verkoop van een artikel dat goed bij een (zojuist gekocht) ander 
artikel past of dit completeert. 
Het is heel attent om de klant te wijzen op iets waaraan hij zelf nog niet heeft gedacht. 
Bovendien bevordert dit de verkoop. 
 
 In een sportschoenenwinkel koopt een klant een paar dure sportschoenen. Terwijl 

de verkoper het inpakt, zegt hij: “Weet je dat er een speciale crème bestaat om de 
leren delen van deze schoenen te verzorgen? Zal ik die er maar meteen bij 
doen?” 

 
Soms kun je klanten zelfs aansporen om impulsartikelen te kopen. Dat zijn artikelen 
die in een opwelling (impuls) worden gekocht en voor extra omzet zorgt. 
 

 
Impulsartikelen vind je vaak bij de kassa. 
 
> verwerkingsopdrachten 6-17  > controlevragen 6-17 
  

vb
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1.5 Fase 3: afrondingsfase 
In deze fase neemt de klant een beslissing. Voor jou is het een kwestie van afwachten 
of de klant overgaat tot kopen of niet. Jij weet nu precies wat zijn koopmotieven en -
bezwaren zijn, en kunt hem eventueel een van de volgende vragen stellen: 
- “Bent u er al uit?” 
- “Dus het wordt deze?” 
- “Zal ik het voor u inpakken?” 
- “Hebt u nu voldoende informatie?” 
 
Een klant die eenmaal een beslissing heeft genomen, hoef je niet meer te adviseren of 
te overtuigen. Je kunt het verkoopgesprek dus afronden. Je doet dit door eventueel het 
artikel af te rekenen en in te pakken en tot slot afscheid van de klant te nemen. Laat de 
klant altijd met een prettig gevoel de winkel verlaten. 
 
 

 
afrondingsfase 
 
Zeg een klant die de winkel verlaat, vriendelijk gedag en houd zo nodig de deur voor 
hem open. Blijf ook vriendelijk en beleefd als hij de winkel verlaat zonder iets te hebben 
gekocht. Het kan zijn dat deze klant terugkomt omdat hij vindt dat hij goed is geholpen.  
 
Naast de genoemde ontmoetingsfase, overtuigingsfase en de afrondingsfase, kun je 
een verkoopgesprek ook op andere manieren indelen. Je kunt bijvoorbeeld 
gebruikmaken van diverse gespreksmodellen. Twee bekende modellen zijn: AIDA en 
VOCATIO. Op het online leerplatform vind je meer informatie over deze modellen. 

verwerkingsopdrachten 18-19  > controlevragen 18-19 
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1.6 Samenvatting 

 

Het soort winkelsysteem heeft invloed op de 
duur en de diepgang van het verkoopgesprek 
dat je met een klant voert.   

 

 

Een verkoopgesprek heeft drie fasen:  
- ontmoetingsfase  
- overtuigingsfase  
- afrondingsfase.  

 

 

In de ontmoetingsfase begroet en observeer je 
de klant. Op het juiste moment, het 
inspringmoment, spreek je hem aan.  

 

 

In de overtuigingsfase achterhaal je de 
koopwensen van de klant. Je stelt vragen en 
luistert goed naar de klant. Wanneer de wensen 
duidelijk zijn, geef je de klant advies. Hierbij 
maak je gebruik van verkoopargumenten, toon 
of demonstreer je artikelen en vergelijk je 
artikelen.  

Koopsignalen zijn tekenen dat de klant een product wil kopen. Heeft een klant nog 
koopweerstanden, dan kun je deze wegnemen. 
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In de afrondingsfase neem de klant de 
beslissing om wel of niet te kopen. In beide 
gevallen rond je het gesprek op klantvriendelijke 
wijze af.  
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Verwerkingsopdrachten  
1. Melvin werkt in een zelfbedieningswinkel. Hoe verschillen zijn verkoopgesprekken 

met die van Sandra, die in speciaalzaak voor muziekinstrumenten werkt? Leg uit. 
 
 

 

 

 

 

 
 
2. a. Marga werkt in een winkel van een drogisterijketen. Ze is aan het opruimen 

achter de balie als er ineens een klant voor haar staat. Voor Marga iets kan 
zeggen, wijst hij op een parfum van Kelvin Klein, in het schap achter haar. “Die 
wil ik graag,” zegt de klant. Marga rekent af en de klant loopt de winkel uit. 
Welke fase van het verkoopgesprek wordt hier overgeslagen? Hoe komt dat? 

 
 

 

 

 

 
 

b. Marga heeft een fase overgeslagen. Is dit erg? Leg uit. 
 
 

 

 

 

 
 
3. a. In een boekwinkel komt een klant binnen. De medewerker begroet de klant 

vriendelijk. De klant loopt naar het schap met reisboeken en leest de titels van 
alle boeken in het schap. De klant gaat daarbij steeds moeilijker kijken.  
Wat kun je afleiden uit het gedrag van deze klant? 
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b. Hoe kun je deze klant het beste helpen? 
 
 

 

 

 
 
4. Hoe kun je het best een klant benaderen die haast heeft? Leg uit. 
 
 

 

 

 

 
 
5. Een vrouw komt met een klein meisje aan de hand een dierenwinkel binnen.  

- Ze lopen rustig rond tussen de bakken met knaagdieren.  
- Het meisje wijst telkens weer op een ander dier.  
- Bij de bak met cavia’s blijven ze lang staan en ze praten over welke cavia het 

mooist is en welke het meisje zou willen hebben. 
- Ze lopen richting uitgang, maar bij de bak met hamsters roept het kleine meisje: 

“Die, die, die,” terwijl ze op een hamster wijst. 
 

Wat is hier het beste inspringmoment? Leg uit. 
 
 

 

 

 

 

 
 
6. “Ik wil graag acht wijnglazen, niet te chique, maar ook weer niet te simpel en het 

liefst wel iets op een voet.” 
Is er hier sprake van een gerichte of ongerichte koopwens? Leg uit. 
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7. Welk soort vraag kun je het beste stellen als je een “ja” of “nee” als antwoord wilt 
hebben? Leg uit. 

 
 

 

 

 
 
8. Welke gerichte vragen kun je stellen bij de verschillende koopmotieven? Noem per 

koopmotief drie vragen. 
 
 

“Ik zoek een 
opbergsysteem 
voor mijn cd’s.” 

 

 

 

 
 
 

“Ik zoek een 
cadeau voor de 
verjaardag van 
mijn moeder.” 

 

 

 

 
 
 

“Ik wil graag 
nieuwe wandel-
schoenen.” 

 

 

 

 
 
9. Is kijken naar de klant als hij praat een teken dat je de klant aandacht geeft?  

Leg uit. 
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10. Marcel adviseert een klant over de aanschaf van een paar hardloopschoenen.  
Hij zegt: “Als ik u was zou ik die groene van dit merk nemen, die zijn veel mooier 
dan die met die rare blauwe kleur van dat goedkope merk.”  
Is dit een objectief advies? Leg uit. 

 
 

 

 

 
 
11. Karin moet van haar leidinggevende bij alle artikelen de verkoopargumenten 

kennen. Karin vindt het niet nodig om van alle artikelen de verkoopargumenten te 
kennen, alleen van de artikelen die ze vaak verkoopt. Is dit een juiste houding van 
Karin? 
Leg uit. 

 
 

 

 

 

 
 
12. Leg uit waarom de volgende argumenten een verkoopargument kunnen zijn. 
 

- kwaliteit 
 
 

 

   
- smaak 
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- gebruiksvriendelijkheid 
 
 

 

 

 
 

- kleur 
 
 

 

 

 
 
13. Een klant zoekt een laptop voor zijn werk. De laptop moet hij eenvoudig mee 

kunnen nemen, maar hij moet wel zware bestanden aankunnen. Verder heeft de 
klant geen specifieke wensen. Films kijkt hij op tv en gamen doet hij niet.  
Welke laptop kun je de klant het beste adviseren op basis van dit sellogram? Leg 
uit. 

 

 koopwensen/gebruik 

alleen 
internet en 
sociale 
media 

krachtige 
laptop, 
eenvoudig 
mee te 
nemen 

vooral film 
kijken en 
simpele 
games 

zware 
games 
spelen 

artikel 

internet laptop ++ + - - 

ultrabook + ++ - -- 

multimedia laptop + +/- ++ -- 

gaming laptop - - + ++ 
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14. Een kaaswinkel verkoopt een nieuw soort kaasje. Het is schapenkaas met rucola. 
Leg uit hoe je de klanten kunt overtuigen om dit kaasje te kopen.  

 
 

 

 

 

 
 
15. Mirna is in gesprek met een klant. De klant moet kiezen tussen twee verschillende 

merken televisies. Mirna helpt de klant door de artikelen voor hem te vergelijken. 
Ze zegt: “Deze televisie heeft voor hetzelfde geld een wat groter beeld en heeft een 
extra usb-poort.” 
Welke methode van vergelijken gebruikt Mirna hier? Leg uit. 

 
 

 

 

 
 
16. Jorrit helpt een klant bij het kopen van een bankstel. Jorrit vertelt de klant over de 

goede kwaliteit van de bank, laat de klant de kleurstalen zien en begint net de 
andere voordelen van de bank op te noemen als de klant vraagt: “Is deze er ook 
als tweezitsbank?” “Ja, hoor,” zegt Jorrit en hij gaat verder met zijn verhaal over de 
voordelen van deze bank ten opzichte van andere banken. 
Jorrit mist hier een verkoopkans. Leg uit. 

 
 

 

 

 
 
17. Joël helpt een klant die een stofzuiger wil kopen. Als Joël de stofzuiger heeft 

gedemonstreerd en over wil gaan naar de afrondende fase, merkt hij 
koopweerstand bij de klant. De klant vindt de stofzuiger toch wel prijzig. Joël merkt 
op dat de klant deze stofzuiger nergens anders goedkoper zal vinden. En dat voor 
deze kwaliteit de prijs echt redelijk is. 
Op welke manier probeert Joël de koopweerstand weg te nemen? Leg uit. 
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18. Nelleke houdt een verkoopgesprek volgens het AIDA-model. De klant komt voor 
een bepaald model krulborstel vanwege een aansprekende reclame. Nelleke vertelt 
de klant wat de krulborstel allemaal kan. De klant knikt, maar lijkt nog niet 
overtuigd. Nelleke beaamt nog eens dat de krulborstel erg goed is en vraagt of zij 
het artikel voor de klant mag afrekenen. 
Welke fase slaat Nelleke over? Wat kan er nu gebeuren? 

 
 

 

 

 

 
 
19. Vergelijk de fases van het VOCATIO-model met die van het verkoopgesprek. 

Welke fases horen bij de ontmoetingsfase, welke bij de overtuigingsfase en welke 
bij de afrondingsfase? Leg uit. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Controlevragen 
1. Hoe heeft het verkoopsysteem van een winkel invloed op het verkoopgesprek? Leg 

uit aan de hand van een schema. 
 
verkoopsysteem lengte/duur gesprek omvang/diepgang 

gesprek 
hoeveelheid 
informatie 

zelfbediening 
 

kort 
 

beperkt 
 

weinig 
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2. Welke drie fasen kun je onderscheiden in een verkoopgesprek en welke actie 
onderneem je in de verschillende fasen? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
3. Welke twee dingen zijn belangrijk bij het begroeten van een klant? 
 
 

 

 

 

 

 
 
4. Noem drie dingen waar je op moet letten bij het observeren van een klant. 
 
 

 

 

 

 

 

5. Noem drie regels voor het aanspreken van een klant. 
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6. Welke twee soorten koopwensen zijn er? Omschrijf de koopwensen. 
 
 

 

 

 

 

 
 
7. Welke soorten vragen zijn er? Geef van elk soort een voorbeeld. 
 
 

 

 

 

 

 
 
8. Geef vijf manieren waardoor je goed kunt luisteren en waarmee je ook de klant laat 

zien dat je goed naar hem luistert. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
9. Welke vier manieren kun je gebruiken om een klant te adviseren? 
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10. Waarom is een sellogram een handig hulpmiddel bij een verkoopgesprek? 
 
 

 

 

 

 

 
 
11. Geef vier tips om het tonen of demonstreren van artikelen op een juiste manier in te 

zetten tijdens het verkoopgesprek. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
12. Waarom is demonstreren een belangrijk onderdeel van het verkoopgesprek? 
 
 

 

 

 

 
 
13. Welke vier methoden van vergelijken kun je gebruiken om een klant te helpen een 

keuze te maken? 
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14. Geef een voorbeeld van een non-verbaal koopsignaal en de juiste reactie daarop.  
 
 

 

 

 

 

 
 
15. Geef een voorbeeld van een verbaal koopsignaal en de juiste reactie daarop. 
 
 

 

 

 

 

 
 
16. a. Op welke twee manieren kun je koopweerstand wegnemen?  
 
 

 

 

 

 
 

b.  Hoe werken beide manieren? 
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17. Wanneer adviseer je de klant een plaatsvervangend artikel? 
 
 

 

 
 
18. Voor het voeren van een verkoopgesprek kun je het AIDA-model toepassen. Waar 

staan de letters AIDA voor? 
 
 

 

 

 
 
19. Je kunt ook het VOCATO-model gebruiken om een verkoopgesprek te voeren. 

Waar staan de letters VOCATIO voor? 
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1.7 Verkoopgesprek 
Adviseren raad geven, helpen kiezen of iets aanraden 

Aftrekmethode verkoopmethode waarbij de verkoper verschillen tussen artikelen 
verklaart door te benadrukken wat het ene artikel minder heeft dan het 
andere 

AIDA-model gespreksmodel dat je kunt gebruiken voor verkoopgesprek 

Bijverkoop verkoop van een artikel dat goed bij een (zojuist gekocht) ander artikel 
past of dit completeert 

Cocktailvraag meerdere vragen achter elkaar stellen zonder dat de klant antwoord 
heeft kunnen geven 

Deelmethode verkoopmethode waarbij de verkoper verschillen tussen artikelen 
verklaart door de prijs-kwaliteitverhouding van de artikelen te 
benadrukken 

Demonstreren laten zien hoe een artikel werkt 

Gerichte koopwens koopwens waarbij de klant van tevoren al precies weet welk artikel hij 
aanschaft 

Impulsartikel artikel dat in een opwelling (impuls) wordt gekocht en voor extra 
omzet zorgt 

Inspringmoment moment waarop een verkoper een klant aanspreekt, met het doel een 
verkoopgesprek met hem te beginnen 

Koopmotief reden om iets te kopen 

Koopsignaal teken waaruit blijkt dat de klant tot aankoop wil overgaan 

Koopweerstand reden waarom de klant een bepaald artikel (nog) niet wil kopen 

Koopwens wens om een bepaald (soort) artikel aan te schaffen en/of een wens 
waaraan een aan te schaffen artikel moet voldoen 

Koopwensonderzoek onderzoek met als doel - door het stellen van veel en gerichte vragen 
- erachter te komen wat de klant precies wil kopen 

Lichaamstaal  communicatie via je gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en/of 
gebaren en niet met woorden (zie ook Non-verbale communicatie) 

Non-verbale 
communicatie 

communicatie via je gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en/of 
gebaren en niet met woorden (zie ook Lichaamstaal) 
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Objectief  gebaseerd op feiten en niet op een persoonlijke mening 

Observeren gericht naar iets of iemand kijken en luisteren 

Ongerichte koopwens koopwens waarbij de klant nog niet precies weet wat hij wil 
aanschaffen 

Optelmethode verkoopmethode waarbij de verkoper verschillen tussen artikelen 
verklaart door te benadrukken wat het ene artikel meer heeft dan het 
andere 

Plaatsvervangend 
artikel 

ander artikel dan het artikel dat de klant van plan was te kopen, maar 
dat aan dezelfde koopwens voldoet (zie ook Substitutieartikel) 

Sellogram schema waarin je de eigenschap(pen) van een artikel afzet tegen de 
koopmotieven van de klant 

Substitutieartikel ander artikel dan het artikel dat de klant van plan was te kopen, maar 
dat aan dezelfde koopwens voldoet (zie ook Plaatsvervangend artikel) 

Tonen laten zien van een artikel aan de klant 

Vergelijkende methode verkoopmethode waarbij de verkoper, via een opsomming, de 
verschillen en de overeenkomsten tussen artikelen benadrukt 

Verkoopargument door de verkoper aangedragen reden waarom het voor de klant 
aantrekkelijk is een bepaald artikel te kopen 

Verkoopgesprek gesprek dat een verkoper voert met een klant met als doel iets te 
verkopen 

Verzachtende 
tegenspraak 

tactiek om een koopweerstand weg te nemen door het noemen van 
argumenten die het tegendeel bewijzen van wat de klant beweert, 
zonder hem direct tegen te spreken 

VOCATIO-model gespreksmodel dat wordt gehanteerd bij een verkoopgesprek 

Voorwaardelijke 
instemming 

tactiek om een koopweerstand weg te nemen door de klant 
gedeeltelijk gelijk te geven en het andere deel van zijn bezwaar met 
argumenten weg te nemen 

 

  



Interesse gewekt?
Voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar of proefaccount

voor ons online leerplatform, neemt u contact op met Support.

Heeft u nog vragen?
Bekijk de website van PERSPECTIEF-mbo of neem contact met ons op. 

We helpen u graag verder.

www.perspectiefmbo.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

Martin Landsman 
06 – 12 53 71 10

martinlandsman@eduhintovd.nl
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