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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Voorbereiding

• Inleven in persoonlijke 
situatie 
 

• Nadenken over een 
gesprekinsteek die 
mogelijk interessant 
kan zijn

• Een warm onthaal en 
empathisch gesprek 
plannen 

• Grote lijnen van de 
huidige samenwerking 
kennen 

• Nadenken over wat in 
het verleden de groot-
ste bezorgdheden van 
de klant waren

Opening

• Vriendelijke glimlach 
 
 

• Oprechte smalltalk 
 
 

• Open lichaamshou-
ding 
 

• Ruwe schets van het 
gesprek 
 

• Tonen dat je er bent 
om naar de klant te 
luisteren 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Captatie

• Open vragen stellen 
rond de beleving en 
prioriteiten van de 
cliënt 

• Verdiepende vragen 
stellen vanuit oprechte 
interesse 
 

• Luisteren, luisteren en 
luisteren 
 
 

• Bevestiging van goed 
begrip vragen zodat 
de klant echt het ge-
voel heeft gehoord te 
zijn

Presentatie

• Enkel de elementen 
aanhalen die een dui-
delijk verband hebben 
met het verhaal van de 
cliënt

• Zorgen voor een blij-
vende dialoog door 
frequent het gevoel 
van de klant te toetsen 
bij wat je zegt
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Feedback

• De klant expliciet uitno-
digen om feedback te 
geven 
 

• Actief vragen naar ‘ne-
gatieve’ feedback 
 
 

• Veel ruimte aan klant 
om feedback te geven

Waardecreatie

• De essentie van de 
ontvangen feedback 
teruggeven aan de 
klant 
 

• Gerichte aanpassingen 
doen aan het voorstel 
zodat dit perfect aan-
sluit op de wensen van 
de klant 

• De waarde van je 
voorstel rechtstreeks 
linken aan comfort, ge-
moedsrust, verbinding, 
zelfontplooiing, positie-
ve sfeer en welzijn
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Engagement

• Gevoelsmatige afwe-
gingen serieus nemen 
en stress laten venti-
leren

• De klant positief laten 
dromen 
 

• Praktische bezorgdhe-
den wegnemen 
 

• Empathie tonen voor 
koopstress 
 

• Het voor de klant mak-
kelijk maken om in te 
tekenen 

Implementatie

• De klant praktische 
beslommeringen uit 
handen nemen 

• De klant vriendelijk en 
luisterbereid te woord 
staan bij klachten 

• Niet moeilijk doen bij 
terugname 
 

• Makkelijke bereikbaar-
heid voor after service 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Voorbereiding

• Inwerken in klanten-
dossier 
 

• Relevante info en 
documentatie verza-
melen 

• Markttrends en evolu-
ties opzoeken 
 

• Concurrentie in kaart 
brengen 
 

• Mogelijke vragen en je 
antwoorden voorbe-
reiden 

• Een presentatie voor-
bereiden 
 

Opening

• Zakelijke kledij 
 
 

• Formele kennisma-
king en uitwisseling 
businesscards 

• Duidelijke agendazet-
ting met timing 
 

• Professionele achter-
grond van jezelf 
 

• Organigram van je 
bedrijf 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Presentatie

• Gestructureerde pre-
sentatie van organi-
satie 
 

• Overzicht van pro-
ductgamma 
 
 

• Toelichting van de 
werking van depro-
ducten of diensten 
 

• Objectieve informa-
tie rond sterktes en 
zwaktes van produc-
ten 

Captatie

• Gerichte vragen 
waaruit expertise en 
voorbereiding blijkt 
 

• Gestructureerde 
vraagstelling met 
duidelijk doel en ka-
der 

• Vragen inleiden met 
observatie, marktevo-
lutie of trend 
 

• Vragen stellen die 
klant aan het denken 
zetten 
 

• Vragen naar het be-
slissingsproces 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Waardecreatie

• Vergelijken met gelijk-
aardige producten 
 
 

• Becijferde prijs-kwali-
teituitspraken 
 
 

• Gebruik van grafieken 
en statistieken 
 
 

• Detailinformatie ge-
ven 
 
 

Feedback

• Vragen of er nog on-
duidelijkheden zijn 
 
 
 

• Vragen of de gege-
ven informatie in lijn 
lag met de verwach-
tingen 
 

• De visie en kennis van 
de klant respecteren 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Engagement

• Voor- en nadelen 
netjes opsommen 
 
 

• Relevante data con-
creet berekenen 
 
 

• Detail offerte met 
samenwerkingsvoor-
waarden opmaken 
 

• Onderbouwde staf-
felkorting toekennen 
 
 

• Info doorsturen en 
concrete opvolgda-
tum afspreken 
 

Implementatie

• Administratief dossier 
opmaken 
 
 
 

• Alle benodigde do-
cumenten in juiste 
veelvoud tekenen 
 
 

• Gemaakte afspraken 
nakomen 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Voorbereiding

• De voornaamste 
challenges van de 
klant kennen 

• Oplossing voorberei-
den voor het pro-
bleem van de klant 

• Voor een kernachtig 
overzicht zorgen 
 

• Bestelbon of contract 
meenemen 
 

• Voorzien zijn op de 
concrete prijsvraag 
 

Opening

• Stevige hand-druk 
 
 

• Sterk oogcon- 
tact 
 

• Dynamische uitstra-
ling 
 

• Succesvolle eerste 
indruk nalaten 
 

• Materialen van be-
kende merken 
 

• Zelfverzekerde pre-
sentatie van jezelf 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Presentatie

• Kort en concreet 
pitchen 
 
 

• De klant met de neus 
op de feiten drukken 
 
 

• Krachtige enchmark-
cijfers kennen 
 
 

• Praktische troeven 
van je aanbod over-
lopen 
 

Feedback

• Onmiddellijk inpikken 
op vragen en opmer-
kingen van de klant 
 

• Gedurfde en onder-
bouwde repliek geven 
 

• Snel snappen wat de 
klant wil en niet wil 
 
 

• Snelle interactie met 
de klant 
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Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Captatie

• De interesse lezen bij 
de cliënt  
 

• Flexibel inpikken op 
de vragen die komen 
 

• Suggestieve vragen 
 
 

• Gerichte problee-
moplossingsvragen: 
In geval van … doet u 
… of …?

• To the point vragen 
 
 

• Gericht samenvatten 
 
 

Waardecreatie

• De grootste troeven 
herhalen en staven 
met concrete resul-
taten 

• Indrukwekkende reali-
saties delen 
 
 

• Tonen dat je op 
voorhand nagedacht 
hebt over bezwaren 
 

• Bij je standpunt blij-
ven 
 
 



12 • RIO CSS document
©Blinc Sales Institute  

Niets uit dit document kan intern of extern doorgegeven worden 
zonder uitdrukkelijke toestemming van Blinc Sales Institute BVBA.

Coachingdocument

Continue Start Stop

• www.blinc.be

Engagement

• Niet rond de pot 
draaien over prijs 
 
 

• Je eigen enthousi-
asme en overtuiging 
tonen 
 

• Snel een concreet 
voorstel doen 
 
 

• Je prijs als evident 
zien 
 
 

• Praktische zaken snel 
opstarten 
 
 

Implementatie

• Kort-op-de-balser-
vice 
 
 
 

• Bereikbaarheid buiten 
kantooruren 
 
 
 

• Onestopshop voor 
oplossing 
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