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De Trust Mindset

Uit een onderzoek in opdracht van schrijver en researcher Daniel H. Pink is gebleken 

dat mensen 40 procent van hun werktijd besteden om ‘iets’ te verkopen. Niet iedereen is 

weliswaar verkoper, maar iedereen heeft wat te verkopen.

Waarom is dit relevant? Verkopers worden gezien als de vaandeldragers van 

commerciële organisaties. En vaak terecht. Tegelijkertijd zijn ze slechts één spaak in het 

wiel om vertrouwen te winnen van klanten. Iedere verkoper die claimt het allemaal toch 

echt alleen te doen is niet realistisch.

Het salesteam is tegenwoordig de optelsom van sales en non-sales. Er zijn echter 

vele pogingen geweest van ondernemers en managers om non-sales te motiveren om 

mee te helpen verkopen. Vaak komt een organisatie niet verder dan een aantal losse 

opmerkingen van directie of sales en dan moet het maar gebeuren door de non-sales.

Wat ik uit ervaring weet is dat non-sales niet graag geassocieerd willen worden met de 

rol van verkoper. Dit komt, omdat de zogenaamde ‘deal’ centraal staat bij verkopers, 

terwijl non-sales denkt in termen van helpen en het beste resultaat voor de klant. 

Vergis je niet. Ook de non-sales willen graag commercieel bijdragen, maar de filosofie 

en methodiek moet kloppen. En dit is waar de Trust Mindset kan helpen. De focus 

bij de Trust Mindset gaat niet over het winnen van ‘deals’, maar over het winnen van 

vertrouwen. 

Dit e-book is dan ook specifiek geschreven voor commercieel managers die zoeken naar 

een gemeenschappelijke commerciële taal. Dit met als doel non-sales op subtiele wijze 

te laten bijdragen en zo een beter platform te creëren voor sales om deals te kunnen 

winnen.

Tevens bieden we in ‘Hoofdstuk 3’ van dit e-book inzicht in de kracht van  

de Trust Mindset als verkoopmethode voor de B2B sales professional.

Ga naar “Hoofdstuk 3 - Hoe werkt de Trust Mindset in de B2B sales funnel?” op pagina 14
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Over mij

Het is oktober 2014 en mijn vrouw en ik besluiten dat we in de zomer naar Israël willen 

emigreren. We willen onze droom niet langer uitstellen. En reizen tussen Tel-Aviv en 

Rotterdam zie ik niet als een obstakel. Ik verkoop al sinds 2002 oplossingen op het 

gebied van digitale transformatie - working anytime, anyplace, any device en heb nu de 

kans om de ultieme uitdaging aan te gaan op het gebied van sales effectiviteit. 

Een paar dagen later zit ik met een glimlach achter mijn bureau, maar dat duurt maar 

heel even. Ik ben mijn e-mail aan het lezen, maar ik zie wazig en dubbel. Ik probeer me 

opnieuw te focussen, maar het lukt me niet om het beeld scherp te krijgen - het is dat 

gevoel dat je hebt als je net wakker wordt als je de zandkorrels uit je ogen wilt wrijven. 

Het gevoel bij mij gaat echter niet weg en ik raak een beetje in paniek.

Ik realiseer me in de weken en maanden die volgen dat ik mijn mobiele telefoon niet 

langer dan 1 minuut kan gebruiken, mijn verkoopgesprekken niet langer dan 45 minuten 

kunnen duren en besef dat autorijden een pijnlijke ervaring is. Elke menselijke interactie 

is zo vermoeiend dat ik gedwongen ben om mijn ogen elk uur van de dag te sluiten. Het 

grote afleren is begonnen. 

Jaren van onzekerheid volgen omdat er geen specialist is die mij kan helpen. Ik worstel 

omdat ik gewoon veel minder fysieke energie heb en het lijkt me op te breken. Ik moet 

mezelf nieuw gedrag aanleren om mijn sales effectiviteit te verhogen, maar het lukt me.

Gelukkig kom ik in de zomer van 2017 in contact met een uitstekende arts. Ze begrijpt 

bijna direct wat er met mij aan de hand is. Een van mijn oogspieren blijkt niet werken. Dit 

is onherstelbaar, maar ze bedenkt een manier om mijn ogen beter met elkaar te laten 

samenwerken. Ze laat me nu ervaren als klant wat de waarde is van een goede verkoper. 

Het geheim is simpel. Verkopen heeft een ritme. Vaak langzaam en soms razendsnel, 

maar welk ritme? Uiteindelijk heb je slechts 20% van de sales competenties nodig om 

succesvol te zijn. 
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Inhoudsopgave

1. Waarom de Trust Mindset? 8

Wereldwijd zijn er tientallen succesvolle verkoopmethoden, maar vanwege de 

complexiteit slechts bruikbaar voor de meest gedisciplineerde sales professionals. 

De Trust Mindset gaat over een manier van commercieel denken waarbij het winnen 

van vertrouwen centraal staat. De mindset is van de organisatie en is eigenlijk een 

commercieel mission statement. Anders dan welke andere methode focussen we ons 

met de Trust Mindset op het winnen van de relatie.

“Alleen een chef in een restaurant moet de ambitie hebben om te spelen met de 

complexiteit van ingrediënten. En toch zal een goede chef het simpel houden als het kan 

en iets speciaals doen als het nodig is.”

2. Hoe werkt de Trust Mindset? 10

Hoe kunnen we concreet maken wat Trust nu echt is? We bespreken de Trust 

ingrediënten in meer detail om vertrouwen te winnen. Het doel is je de toepasbaarheid 

te laten zien voor sales en non-sales ondersteunt met een aantal voorbeelden. 

3. Hoe werkt de Trust Mindset  
in de B2B sales funnel? 14

De meeste winst is te behalen als je je verkoopproces direct in lijn brengt met de Trust 

Mindset. We laten je zien hoe en bieden je een template in de bijlage om direct aan de 

slag te gaan. We brengen per fase in kaart wat de balans is die je verder brengt. 
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4. Hoe adopteer je de Trust Mindset  
voor sales en non-sales? 18

Belangrijk voor management en verkopers is te begrijpen dat het vertrouwen winnen 

van non-sales de hoogste prioriteit heeft. Geef non-sales de ruimte hun eigen motivatie 

te vinden aan de hand van ons model. Het doel is een gezamenlijke taal te creëren 

om als team beter commercieel te kunnen presteren en zo op een simpele manier het 

salesteam te vergroten. 

5. Wat maakt onze aanpak effectief? 22

Uiteindelijk is het doel dat je als organisatie effectiever bent in het Vinden, Winnen en 

Groeien van je business door een consistente werkwijze te gebruiken voor sales en non-

sales. De filosofie is hetzelfde in ieder stadium, maar de doelstelling en de betrokken 

collega’s veranderen. 
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1. Waarom de Trust Mindset?

Weet je wat de eerste verkoopmethode was? De wetenschap dat 

een verkoper kon bepalen aan de vorm van het hoofd of hij een 

auto zou kopen - geen wonder dat autoverkopers zo’n slechte 

reputatie hadden. Gelukkig is er sinds het tijdperk van frenologie 

veel veranderd in het verkoopvak. En zoals zo vaak komen de beste 

ideeën voort uit een bepaalde pijn. 

Tijdens het decennium van de jaren 60 investeerde Xerox Corporation enkele miljoenen 

in een nieuwe verkoopmethode om de organisatie er weer bovenop te helpen. Dit als 

antwoord op het einde van het patent voor droog kopiëren. Xerox ontwikkelt een “Needs 

Satisfaction” aanpak, nu ook wel aangeduid als “Solution selling.” Dit was de eerste van 

de moderne verkoop methodologieën. Uiteindelijk blijkt Xerox een inspiratie voor veel 

ervaren verkoopleiders om een eigen verkoopmethode te ontwikkelen. En zo ontstaan 

er in de loop der jaren zo’n 20 wereldwijd erkende verkoopmethodieken waarvan in 

Nederland de SPIN methode van Neil Rackham waarschijnlijk de meeste bekendheid 

geniet. 

Zelf heb ik in het begin van mijn carrière mogen kennis maken met een aantal verkoop 

methodieken. Het heeft me geïnspireerd, maar het was voor mij op dat moment 

niet zinvol om het me eigen te maken. Het was gewoon te veel om te onthouden en 

daarmee ‘by definition’ complex. En de deals in mijn eerste jaren als verkoper waren vrij 

overzichtelijk. 

Later in mijn carrière werden de deals niet perse complexer. De noodzaak voor een 

methodische manier van verkopen werd echter steeds groter, omdat het team groeide. 

En dan niet eens zozeer het salesteam. Nee, het team dat we in verkoop termen 

‘customer facing’ noemen. Denk hierbij met name aan consultants - mijn commerciële 

succes heb ik voor een groot deel te danken aan deze ‘consultants’, oftewel de non-

sales collega’s. Van non-sales wordt gevraagd om te verkopen, maar zonder enige 

uitrusting die past bij hun rol. De Trust filosofie uitleggen was simpel, maar het laten zien 

was krachtiger. Het positieve kopiëren was begonnen.
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En wellicht past hier dan ook beter het ‘bottleneck’ principe waarbij Eliyahu Goldratt in 

zijn boek ‘Het doel’ beschrijft hoe de langzaamste machine het tempo bepaald waarin 

producten van de gehele lijn afkomen en daarmee de snelheid waarmee verkopen 

gerealiseerd kunnen worden, ofwel de omzet. Deze machine wordt de bottleneck 

genoemd. Een Trust filosofie moet zo simpel zijn dat hij gedragen kan worden door 

de hele organisatie. Sales en non-sales. Iedereen moet het kunnen en er zijn geen 

bottlenecks. 

“Wat is het kookpunt van water? 100 graden Celcius. En wat win je aan effectiviteit als je 

water kookt op 110 graden Celcius? Het antwoord: Niets, helemaal niets”.

- Timothy Ferriss

Maar wat is nu het absolute minimum om als sales team (sales en non-sales) 

commercieel succesvol te zijn? Het antwoord is simpel; De Trust Mindset waarmee we 

de focus verleggen van deals winnen naar het winnen van de relatie. 
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2.  Hoe werkt de Trust 

Mindset?

“Wat betekent vertrouwen”, vraag ik? Een ervaren verkoper kijkt me 

aan met een ietswat minachtende blik, omdat iedereen toch begrijpt 

wat vertrouwen is. Ik ga echter door met vragen. “Vertrouw je je 

broer?”, vraag ik. “Ja natuurlijk”, is het antwoord. Vertrouw je je broer 

om die knie operatie door hem te laten uitvoeren? “Uh nee”, dat 

dacht ik wel zeg ik hardop. En vertrouw je je dokter om op je jongste 

zoon te passen? “Nee, dat ook niet”, zegt hij. Vertel me dan nu in het 

kort wat vertrouwen betekent?

Het punt is dat vertrouwen alleen in de juiste context betekenis geeft. Vertrouwen 

bestaat namelijk uit twee C’s: Character en Competence (uit het boek ‘Speed of Trust’). 

In een prive situatie kan Character volstaan, maar in een zakelijke omgeving heb je 

beide C’s nodig om succesvol te zijn. 

De kortste route om vertrouwen te winnen is iets te geven dat waarde heeft voor je 

relatie. Het is eigenlijk pure magie in actie, maar je hoeft er niets magisch voor te doen.

Hieronder een korte uitleg over de ingrediënten van de Trust Mindset:

Luisteren

Een medicijn voorschrijven zonder diagnose is toch wel het slechtste advies denkbaar, 

nietwaar? Verkopers hebben informatie nodig om te kunnen luisteren, maar er is 

altijd een bepaalde mate van terughoudendheid bij de ‘koper’ om informatie te geven. 

Voor non-sales is bovengenoemd fenomeen nauwelijks van toepassing. Bovendien 

beschikken sommige non-sales over veel meer informatie, omdat ze bijvoorbeeld 

op locatie werken bij de klant en ook de alledaagse beslommeringen meekrijgen. Ze 
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horen tijdens de lunch iets over een verjaardag, een belangrijke audit die nog moet 

plaatsvinden of de zoektocht naar een nieuwe collega. Maar, wat je doet met wat je weet 

bepaalt jouw waarde voor de klant. 

Over social selling

Je hebt als sales net nog ‘old school’ een koud belletje gedaan. En je bent de eerste die 

nu wat moet gaan zeggen. En toen? Je bent gedwongen te praten terwijl je eigenlijk wilt 

luisteren. Een beetje de kip en het ei, toch? En dat is precies waar social media sales en 

non-sales kan helpen om vertrouwen te winnen door te luisteren naar je prospects. En dit 

zonder ook maar een vraag te stellen.

TIP: Luister om te begrijpen hoe je kunt helpen. En niet zozeer met de ‘spullen’ die in je 

rugtas hebt zitten, maar gewoon... hoe jij kunt helpen. Richt je (nog) niet op de mogelijke 

deal of je eigenbelang, maar alleen op de persoon voor je. Het doel is vertrouwen te 

winnen.

Geef waarde

Waarde geven is vanzelfsprekend als je met een opportunity bezig bent. De tijd die je als 

sales of non-sales besteedt aan opportunities is misschien 20% van je tijd. Bij de Trust 

Mindset gaat het erom dat je als sales en non-sales altijd bezig bent met waarde geven 

aan je relatie. Het kan een prospect zijn of een bestaande klant. Je moet als sales en 

non-sales de ambitie hebben om proactief te geven ook als er geen direct eigenbelang 

is. Je kunt hierbij kiezen of je vertrouwen wilt winnen op Character of op Competence, 

maar geef. Geef informatie, geef respect, geef je begrip, geef expertise, geef kennis, etc. 

Je wilt vertrouwen opbouwen, weet je nog. En wees vooral de eerste, omdat je ook de 

eerste wilt zijn die ook ongevraagd waarde ontvangt.

Hank Barnes, vice-president en vooraanstaand analist bij Gartner zegt bijvoorbeeld 

dat technologie inkopers 65% van hun tijd besteden om informatie te beoordelen in 

samenwerking met professionals die de leverancier ‘waarschijnlijk’ niet kent. Oftewel 

de koop vindt erg vaak plaats als je er zelf niet bij bent. Dit maakt het voor leveranciers 

onmogelijk om de informatie die kopers ontvangen volledig te managen. 
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Je kunt als sales en non-sales echter wel indirect invloed uitoefenen door iedere dag 

waarde te geven aan de mensen die je ontmoet. En hiermee de ‘waarschijnlijkheid’ 

verhogen dat de persoon die jouw informatie beoordeelt jou toevallig wel kent.

TIP: Waarde geven lijkt overigens eenvoudig, maar een vergissing is snel gemaakt. Soms 

geef je iets dat geen waarde heeft voor je prospect of klant. En dan telt het niet. (heb je 

wel eens een bloemetje gekocht voor iemand die een hekel heeft aan bloemen) Sterker 

nog... je zet jezelf op een achterstand omdat je zojuist hebt laten zien dat luisteren niet je 

sterkste kant is.

Ontvang waarde 

Als resultaat voor je inspanningen zou je graag ook waarde willen ontvangen. In 

sommige gevallen wil je niets anders ontvangen dan waardering, maar je zult je zelf 

ook moeten beschermen. Streef vooral naar gelijkwaardigheid en houdt de balans in 

de gaten. Mijn ervaring is dat met name non-sales nog wel eens kunnen doorschieten 

omdat ze bijvoorbeeld van nature graag helpen. Hierdoor kan een disbalans ontstaan 

die de leverancier onder druk zet vanwege de hoge verwachtingen die zijn geschapen. 

TIP: Het model is simpel, maar denk niet te simplistisch. Er is een groot verschil tussen 

waarde geven en waarde weggeven. In het eerste geval ontvang je krediet en in het 

tweede geval verlies je je complete geloofwaardigheid. 

Vertrouwen

Wederzijds vertrouwen is het resultaat van een continue flow waarbij geven en 

ontvangen in balans zijn. Binnen de Trust Mindset staat het vertrouwen centraal en 

zowel sales als non-sales leveren een belangrijke bijdrage op meerdere niveaus.

We kunnen hierbij vertrouwen overigens ontvangen op vier niveaus:

1. Vertrouwen in de verkoper (de persoon)

2. Vertrouwen in het product (de oplossing)

3. Vertrouwen in het bedrijf (het merk)

4. Vertrouwen in de tijd (de waarde van de relatie op lange termijn)
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TIP: Je kunt niet altijd de ‘business’ winnen,  

maar je kunt wel altijd de relatie voor je winnen. 

Luisteren

Ontvangen

Bij ieder rondje realiseer je vertrouwen. 

Geven
Vertrouwen

=
Business
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3. Hoe werkt de Trust Mindset 

in de B2B sales funnel?

Elke verkoopfase heeft zijn specifieke kenmerken. Elke fase is 

anders, maar tegelijkertijd heeft elke fase overeenkomsten. En er 

is maar één regel die het verschil maakt. ‘Geven en ontvangen’, dat 

is het. Het is echter een zeer delicaat evenwicht om vertrouwen 

te winnen of verliezen. Als je te veel geeft, ben je uit. Als je te veel 

vraagt, ben je uit. 

Je hebt een indrukwekkende lead ontvangen en je hebt een goede verstandhouding met 

je contactpersoon. Er is nog geen commitment, maar de lead wordt een opportunity en 

gaat naar de volgende fase in de salesfunnel. Je volgt op (geeft respect), je stelt goede 

vragen (geeft aandacht), nodigt je contactpersoon uit voor een in-house evenement 

(geef expertise). En je doet het volledig gratis. Nu vraagt   je contactpersoon om meer. 

Eerst vertelt hij je dat hij het leuk vindt wat je tot nu toe hebt gedaan (waardering 

ontvangen). Nu wil hij één van jouw top consultants ontmoeten. Wat doe je nu? Je hebt 

al zoveel gegeven.

Als je ermee instemt meer expertise te geven zonder iets terug te vragen, kan dit 

averechts werken. Waarom? Het delicate evenwicht wordt onevenwichtig. Kun je tellen? 

Je hebt vijf keer gegeven en slechts één keer ontvangen. Je verspilt waarschijnlijk je 

energie. 

Waarschijnlijk heeft je contactpersoon behoefte aan meer informatie. De vraag is of je 

nu al die topconsultant wilt laten invliegen. Is het echt noodzakelijk om nu al je troef in 

te zetten? Is er al iets van commitment?

Je kunt een nieuwe klant winnen, maar de prospect kan een geweldige nieuwe 

‘leverancier’ winnen. Je prospect kan kiezen, maar je hebt dezelfde kracht. Je hebt 

het recht om ‘nee’ te zeggen. Ga niet verder als je nog meer moet geven zonder te 
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ontvangen. Gelijkwaardigheid is het doel.

Ondanks de twijfel stem je er toch mee in om gratis een ontmoeting met een van je top 

consultants in te plannen. Je hebt namelijk de opportunity gekwalificeerd en je hebt een 

prijs inschatting gegeven van de oplossing. Je prospect is gelukkig niet onder de indruk 

van de prijs en je ontvangt dan ook veel interne support om dit kosteloos mogelijk te 

maken - het dagtarief van deze consultant is normaliter EUR 2.000. 

Het vinden van een geschikte datum is complex, omdat deze consultant wereldwijd 

werkt. Je geniet veel vertrouwen van deze topconsultant en hij doet er alles aan om je te 

helpen.

Het kost je een volledige dag om deze bijeenkomst te regelen. Je belt je contactpersoon 

op om een   datum te bespreken en hij zegt: “Het is niet ideaal, want ik moet hiervoor een 

aantal interne vergaderingen opnieuw plannen... maar dat regel ik wel”, 

Wat denk je? Heb je iets gegeven of heeft hij iets gegeven? Afhankelijk van zijn 

persoonlijkheid kan hij óf geloven dat het in balans is, of dat hij alleen geeft (hij heeft 

tenslotte zijn meeting verplaatst weet je nog?). 

Het is de ontvanger die bepaalt of je iets geeft. En soms moet je dit expliciet maken om 

iets te terug te verwachten. Maak het expliciet of je wordt bedrogen door perceptie.
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Iedere fase in de sales cycle geeft je de kans om vertrouwen te winnen. Naarmate je 

echter verder komt in het verkoopproces verandert de dynamiek. Vertrouwen winnen 

op persoonlijk vlak is nog steeds belangrijk, maar niet doorslaggevend. De potentiële 

opdrachtgever wil nu meer weten over je product en het bedrijf. Je bent nu als verkoper 

meer regisseur dan speler. Je rol verandert, maar een ding blijft centraal staan. Je moet 

blijven geven om vertrouwen te winnen. 

Het spel wordt alleen leuker. Meer spelers raken betrokken en je moet bewijzen dat 

je product en bedrijf ook betrouwbaar zijn. Je wordt gezien als betrouwbaar, maar ze 

willen nu een demo. De demo gaat geweldig en het lijkt erop dat een samenwerking 

aanstaande is, maar dan…

“Welke referenties heb je eigenlijk? We zouden toch wel graag een referentiebezoek 

inplannen bij een klant die op ons lijkt”, zegt je belangrijkste contactpersoon. 

Je begint te zweten…

Het voelt alsof je in het midden van de jungle bent en je bent radeloos. Je ziet en 

hoort overal om je heen beesten en geluiden die je niet kent en je bent moe. Het lukt 

je gewoon niet om een keuze te maken wat te doen, je hebt namelijk geen passende 

referentie. En ineens is het duidelijk voor je. Het gaat niet zozeer om de referentie, maar 

de klant zoekt naar meer zekerheid - Als het commitment groeit, groeit ook de angst. En 

angst is de meest gevreesde tegenstander van iedere verkoper.

Je vraagt de prospect of hij zoekt naar meer zekerheid? De prospect vertelt dat ze 

eerder een aantal missers hebben gemaakt en dat wil hij nu voorkomen. Je vertelt 

de klant dat je geen referentie hebt die goed aansluit, maar dat je hem wilt helpen 

om het risico te verkleinen. Je vraagt hem of je een verhaaltje mag delen en hij knikt 

instemmend.

Je begint te vertellen...

Een varkentje en een kip werken op een boerderij. De kip wil echter niet meer voor een 

baas werken en de kip zegt tegen het varkentje: Hey varkentje, zullen we samen een 

restaurant openen. Het varkentje: Goed idee,hoe zullen we het restaurant noemen. de 

kip zegt: Wat denk je van ‘bacon and eggs” Het varkentje is heel even blij en hij pauzeert 

vervolgens een moment en zegt, nee bedankt. Ik ben committed en jij bent slechts 

betrokken.
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De prospect kijkt je geïntrigeerd aan en je vertelt hem dat je de kans op een misser tot 

het minimum kunt verkleinen door een iets andere aanpak te hanteren. Dit is voor jou 

wel een investering in tijd, maar je geeft aan dat je bereid bent dit te doen.

Tegelijkertijd geef je aan dat het wel nodig is dat de opdrachtgever genoeg resources 

beschikbaar stelt om zo de samenwerking goed te laten verlopen. Je vraagt hem tot slot 

of hij bereid is dit te doen.

De prospect kijkt je aan en glimlacht… Deal!

TIP: Er zijn meerdere mogelijkheden om te bepalen of je de gewenste progressie maakt in 

het verkoopproces. Betrokkenheid is prima in het begin van de relatie, maar naarmate je 

meer investeert moet het plaatsmaken voor commitment. Natuurlijk ben je continue bezig 

met de verwachtingen, maar wat doe je als er toch verschil van inzicht is? Zorg ervoor 

dat je altijd een anekdote paraat hebt die de klant op humoristische wijze vertelt wat er 

voor je gevoel aan de hand is en doe een tegenvoorstel.

Bijlage ‘Effectiever verkopen met sales en non-sales’ - © theNextSales - www.thenextsales.nl

Verkoopproces - Trust Framework

Processtappen Kans Luister Intentie Geef Ontvang Vertrouwen (Mijlpaal)

Hoe ziet het marketing 

salesproces eruit en 

welke stappen moet je 

doorlopen om een deal te 

winnen zonder de relatie te 

verliezen.

Wat is de 

winratio?

Luisteren met de intentie 

om te bepalen wat je kunt 

geven om vertrouwen te 

winnen.

Herken de symptomen 

van betrokkenheid en 

commitment en breng 

in kaart wat te doen. De 

angst groeit bij de klant 

naarmate de commitment 

groeit. Het doel is dan ook 

angst te minimaliseren.

Goed luisteren geeft je 

de mogelijkheid om te 

bepalen wat te geven om 

vertrouwen op te bouwen.

Als je wat geeft dat waarde 

heeft voor de ander wil 

je waarde ontvangen. 

Kijk wederom met een 

schuin oog naar de 

intentie: Betrokkenheid of 

Commitment

Vertrouwen winnen heeft 

een volgordelijkheid. Het 

start altijd met persoonlijk 

vertrouwen winnen om een 

organisatie uiteindelijk 

te laten kiezen voor het 

product en het bedrijf dat 

je vertegenwoordigt.

1. Prospecting - de beste 

prospects vinden.

10% Kwalificeer je prospects. 

Gebruik vooral social media 

om beter te kunnen ‘luisteren’.

Betrokkenheid Geef persoonlijke aandacht 

en laat je inzicht zien door je 

te verdiepen in het bedrijf dat 

je graag als klant wilt hebben.

Ontvang waardering op 

persoonlijk vlak en de 

waardering voor je nieuwe 

inzichten.

Persoonlijk vertrouwen

2. Behoefte analyse - in 

gesprek met de ‘champion’.

25% Luister naar het business 

issue en probleem.

Betrokkenheid Geef advies op basis van wat 

je hoort om de wensen en 

eisen te beïnvloeden.

Ontvang meer informatie en 

de intentie om verder te gaan.

Persoonlijk vertrouwen

3. Waarde propositie - Maak 

het verschil en laat je 

toegevoegde waarde zien.

50% Luister naar de gewenste 

oplossing en waarde.

Commitment Geef waarde in de vorm van 

een oplossing op basis van je 

inzichten en ervaring.

Ontvang meer inzicht en laat 

de klant bij je kopen.

Vertrouwen product

4. Omgaan met bezwaren - 

Minimaliseer ‘angst’.

75% Luister naar de onzekerheden. Commitment Geef zekerheid en ‘spanning’ 

om de klant alert te houden.

Ontvang zekerheid 

en een gedeeld 

verantwoordelijkheidsgevoel.

Vertrouwen product en bedrijf

5. Onderhandeling - alleen 

waarde voor waarde.

90% Luister naar de belangen. Commitment Geef meer waarde (fixed price, 

betalingsvoorwaarden etc.).

Ontvang meer waarde  

(bijv. referentie).

Vertrouwen product en bedrijf

6. Win - Maak het weer 

persoonlijk.

100% Luister naar de intentie. Commitment Geef je persoonlijke 

commitment.

Ontvang persoonlijke 

commitment.

Vertrouwen product en bedrijf

Na de Sales - Voel je 

verantwoordelijk voor het 

resultaat ( de waarde die je 

hebt beloofd).

Luister naar de 

verwachtingen.

Commitment Geef je support en gebruik 

je invloed binnen je eigen 

organisatie.

Ontvang krediet en gebruik 

het wanneer het ‘fout’ gaat.

Vertrouwen product, bedrijf en 

lange termijn relatie

Accountmanagement - 

Hoe ga je van klant naar 

ambassadeur?

Luister naar de intentie. Commitment voor partnership Geef het podium. Ontvang een ambassadeur. Vertrouwen product, bedrijf en 

lange termijn relatie

A happier
sales life

Een PDF van het 

‘Verkoopproces - The Trust 

Framework’ is te downloaden op 

www.thenextsales.nl/downloads
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4. Hoe adopteer je de Trust Mindset 

voor sales en non-sales?

De adoptie van een nieuwe manier van werken is uitdagend. Gebruik 

je hart, hoofd en hand in samenspel voor het ultieme resultaat.

Gebruik je hart, hoofd en hand

Het Hart

“Eerst het gevoel vinden”

Een commercieel mission statement zoals de Trust Mindset moet een bepaald gevoel 

raken. Het is van belang om het Waarom te begrijpen alvorens je een groep in beweging 

krijgt. Denk als organisatie dan ook eens na over de volgende vragen:

Wat zijn de waarden van je organisatie? 

Het is een bekend gegeven dat het niet altijd duidelijk is voor medewerkers wat het 

mission statement is van de organisatie. En dat is een gemiste kans. Een mission 

statement zou vertrouwen moet geven aan medewerkers, klanten en andere relaties in 

Effectiever verkopen met sales en non-sales18



het eco-systeem. Parallel hieraan zijn de waarden van de organisatie ondersteunend. 

Bijvoorbeeld loyaliteit, integriteit, respect, succes, empowerment. 

Hoe kun je nu weten of bijvoorbeeld ‘integriteit’ ook belangrijk is voor je klant?

Soms doe je een deal waarbij dit niet het geval is en dan smaakt de deal als kauwgom. 

(in het begin erg lekker, maar een paar minuten later heb je de instinctieve neiging om 

het uit te spugen.) Als je de waarden kent en herkent van je klant en contactpersoon 

dan is de kans op een goede deal vele malen groter. Praktisch gezien is het een kwestie 

van doorvertalen wat een klant soms terloops zegt.

Bijvoorbeeld: “Ik vind het echt vervelend als mensen hun afspraken niet nakomen.”

Wat zou je kunnen geven waaruit je integriteit blijkt?

Om vertrouwen te winnen kan je het vertrouwen versnellen door iets te geven waaruit 

blijkt dat je integer bent. In een sales situatie is mijn tip om proactief een situatie te 

creëren waarbij je gedwongen wordt om je integriteit te laten zien.

Bijvoorbeeld: Je geeft aan dat je iets gaafs gelezen hebt over een nieuwe ‘security’ 

oplossing. Vervolgens vertel je dat je dit vandaag nog zal toesturen. ( Het op tijd 

toesturen is +1 voor wat betreft je integriteit)

Wat zou je nu willen ontvangen?

Je doel is iedere kans te pakken om vertrouwen te creëren en je wilt iets terug 

ontvangen dat in balans is met jouw actie. Met name non-sales zijn zich er vaak niet van 

bewust dat ze soms ook echt iets weggeven en dit wordt dan de nieuwe standaard. 

Bijvoorbeeld: Een oprecht dankjewel zou voldoende kunnen zijn. Het is in prima balans 

met wat je gegeven hebt. 

Het Hoofd 

“Het is niet voor niets dat het hoofd hoger zit dan het hart”

Er is geen verandering zonder strategie en structuur. En om een Trust Mindset 

te implementeren als een commercieel mission statement is de volgorde van 

implementeren cruciaal voor het succes.
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“Ik ben net nieuw en verkopers die ik niet goed ken, vragen me of ik opportunities voor 

ze wil spotten als ik bij een klant ben. En ik vraag me dan af wie ben jij en heb jij mij wel 

eens wat gegeven?”, aldus de non-sales.

Sommige verkopers denken er makkelijk vanaf te zijn, door non-sales met een 

simpele vraag het donkere bos in te sturen. Ik heb slecht nieuws. Je collega gaat je 

niet helpen met een introductie of een opportunity, omdat jullie allebei hetzelfde logo 

vertegenwoordigen. Trust start van binnen-naar-buiten. Dit betekent in de praktijk dat je 

jezelf als verkoper eerst intern moet bewijzen (lees ‘verkopen’) voordat je iets ontvangt 

van je collega, zoals bijvoorbeeld een mooie opportunity. 

In algemene zin kun je er vanuit gaan dat je non-sales niet kunt motiveren om te 

verkopen. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om hun werk te doen. Non-sales denken in 

termen van de klant helpen. Geef hen dan ook de ruimte om te bepalen hoe ze dit het 

beste kunnen doen. Ze zijn zich echt wel bewust dat de klant uiteindelijk hun salaris 

betaalt. Mijn ervaring is dat ze het juist gaaf vinden om de klant te laten kopen, maar 

wel op een manier die past bij hun karakter. 

Iedere medewerker kan vanuit zijn eigen rol in kaart brengen wat hij of zij kan doen 

om vertrouwen te winnen. Denk bijvoorbeeld eerst eens na over de meest concrete 

momenten dat je naar een prospect of klant kunt luisteren. Wanneer ben je op locatie 

als consultant, wanneer is de klant op kantoor? Het doel is te luisteren vanuit het idee 

dat je ‘iets’ van waarde wilt geven aan je relatie - ‘iets’ dat waarde heeft voor de ander en 

waarvoor je niet direct wat terug wilt ontvangen in materiële zin.

Vertrouwen is een ‘sociaal platform’ die het verkopers makkelijker maakt om te 

verkopen. De klantbeleving gaat omhoog en je kunt met vertrouwen het je veroorloven 

om fouten te maken. Kijk echter vooral naar je rol in het verkoopproces en denk eens na 

wat een relatie van je mag verwachten en wat je zou kunnen geven op het persoonlijke 

niveau en op een meer professioneel niveau. 

Je mag toch bijvoorbeeld van een product specialist verwachten dat hij of zij zijn klant 

informeert over de laatste product verbeteringen. Dat vervolgens de marketingafdeling 

er ook nog een nieuwsbrief uitstuurt is mooi meegenomen, maar het persoonlijk maken

is iets geven wat veel meer waarde heeft terwijl de boodschap waarschijnlijk hetzelfde is. 

Effectiever verkopen met sales en non-sales20



TIP: Zoals eerder besproken is het salesteam de optelsom van sales en non-sales. Het 

salesproces is dan ook een team aangelegenheid en iedereen heeft zijn rol. Breng in 

kaart welke collega’s betrokken zijn op welk moment in het salesproces. Dit geeft de 

organisatie de mogelijkheid om concrete handvatten aan te reiken aan zowel sales als 

non-sales in de vorm van waardevolle content. (of andere informatie die waarde heeft, is 

overbodig en kan weggelaten worden) 

De Hand

“A fool with a tool is still a fool”

Het is onmogelijk om de effectiviteit van sales teams te verhogen door ze uitsluitend 

betere tools te geven. Het merendeel van de CRM project mislukt, omdat de tool een 

centrale plek krijgt in de verandering. Het is uiteindelijk het gedrag van een verkoper die 

de sales effectiviteit verhoogt en niet de tool.

Bovendien is het CRM systeem naast het gebruik van e-mail toch wel de constante 

factor in het leven van een verkoper. Het gedrag dat je wenst te zien van je verkopers 

kan dus het beste een plek krijgen in het CRM systeem. Dit heeft bovendien twee grote 

voordelen:

• Het helpt bij de adoptie van een CRM systeem

• De effectiviteit van iets nieuws geleerd blijft renderen. 

Een sales mindset kan gekoppeld worden aan het marketing- en of verkoopproces. 

Hiermee heeft iedere verkoper direct inzichtelijk wat hij of zij kan doen in bepaalde 

situaties op een laagdrempelige manier. 
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5. Wat maakt onze aanpak 

effectief?

De Trust Mindset gaat niet over het verkopen van een oplossing, 

maar over het verkopen van vertrouwen - Intern en extern. Het 

start intern met de verbreding van je commerciële apparaat voor 

sales en non-sales. Het geluid gaat vervolgens hard aan en de Trust 

megafoon bereikt iedere relatie binnen het eco-systeem. klanten, 

partners en leveranciers. 

Maar wat maakt onze aanpak nu effectief?

De rabbijn kijkt me doordringend aan en vraagt: 

“Wat was eerst, bidden of geloven?”.  

Ik zeg: “geloven natuurlijk”  

Hij schud met zijn hoofd en zegt:  

“het goede antwoord is bidden”. 

Soms is het een kwestie van doen (lees bidden) alvorens je het gelooft. Er zijn echter

concrete voorbeelden die onze aanpak effectief maakt. Hieronder een korte 

opsomming:

Vinden: De hoogste conversie ratio’s.

Wat is de nr. 1 uitdaging van verkopers? Uit diverse onderzoeken blijft dat het vinden 

van nieuwe klanten vrijwel altijd bovenaan het lijstje staat. Het vinden van de juiste 

contactpersonen is eenvoudig te doen via sociale media. ‘So far so good’. Waarde 

bieden aan prospects om te komen tot een echt gesprek is vanzelfsprekend al een stuk 

moeilijker. 
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Onze Trust Mindset geeft je inzicht hoe je het beste het vertrouwen kunt winnen van 

nieuwe relaties - de strategie met de hoogste conversie ratio is referral selling en laat 

dat nu bij uitstek het resultaat zijn van Trust. Als je vertrouwen wint van collega’s is een 

referral dichterbij dan je denkt. Het vragen wordt als normaal beschouwd. Vertrouwen 

geven is vertrouwen krijgen. 

En in het kader van de sales funnel: leadgeneratie start niet aan het begin van de 

funnel, maar aan het einde van de funnel. Vertrouwen op lange termijn geeft je geen 

klanten, maar ambassadeurs. En ambassadeurs zijn de ultieme referral ‘engine’. 

Winnen: Effectiviteit in de sales funnel.

Het meest dynamische onderdeel van het salesproces is het winnen van een 

opportunity. En volgens de meeste verkoop professionals is het een kunst. Waarom? 

De meeste verkopers kunnen niet beschrijven HOE ze een deal winnen, omdat er geen 

methodische werkwijze aan ten grondslag ligt. Dit maakt verkopen wat het al vele jaren 

is; een mythe van specifiek talent of kunst die een verkoper doet uitblinken. 

Soms is het talent noodzakelijk, maar vaker is consistent zijn vele malen effectiever 

voor de organisatie. De Trust Mindset is een simpele verkoopmethode die snel te 

leren is, omdat het niet gaat over trucjes, maar authentiek gedrag uitgevoerd op een 

methodische wijze. 

Groeien: De hoogste loyaliteit.

Volgens de software-gigant Salesforce is B2B sales vooral Team selling en daar zijn we 

het mee eens. Het aantal mensen in de organisatie dat betrokken is bij een verkoop in 

B2B groeit; aan de zijde van de klant en de leverancier. De tijd die een consultant heeft 

om een klant te beïnvloeden is vele malen hoger dan de tijd die een verkoper heeft. Hoe 

beter de informatie van de verkoper des te groter de kans op groei bij de klant. Iedere 

organisatie wil voorkomen dat de loyaliteit van een klant is gebaseerd op een 1-op-1 

relatie met een talentvolle verkoper. Dit brengt een organisatie in gevaar vanwege de 

afhankelijkheid die is opgebouwd. Team selling is dan ook de meest duurzame aanpak 

voor organisaties. Geen afhankelijkheid van het sales talent, maar bouwen op de kracht 

van het sales team als ‘asset’ van de organisatie.
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Samenvattend

De Trust Mindset is een commercieel mission statement. De overtuiging is dat sales en 

non-sales effectiever zijn in verkoop als het winnen van vertrouwen centraal staat. De 

‘deal’ komt later. De filosofie moet simpel genoeg zijn voor iedereen in de organisatie. 

Uiteindelijk bepaalt namelijk de zwakste schakel de kracht van de keten.

Om de Trust Mindset bedrijfsbreed te kunnen inzetten zal het salesteam echter eerst 

het vertrouwen moeten winnen van de non-sales in de organisatie. Alleen dan ontstaat 

er een situatie waarbij het salesteam meer is dan alleen de optelsom van alle verkopers. 

Vervolgens is de kunst deze gemeenschappelijke taal in context te brengen van de 

commerciële processen van de organisatie. Concreet betekent dit het volgende:

• Bepaal het marketing- en salesproces.

• Bepaal op welk niveau je vertrouwen wilt winnen (persoonlijk, product, bedrijf, tijd).

• Bepaal per processtap wat je kunt geven.

• Bepaal per processtap wat je wilt ontvangen.

• Bepaal de intentie van het geven: betrokkenheid of commitment.

Het ultieme doel is de effectiviteit van verkopers te verhogen zonder additionele 

ingrediënten toe te voegen - luisteren, waarde geven en waarde ontvangen om 

vertrouwen te winnen blijft het minimale om succesvol te zijn in verkoop. 

De Trust Mindset in lijn brengen met de marketing en sales processen in het CRM 

systeem is cruciaal. Alleen op deze manier ontvangt een verkoper op dagelijkse basis 

‘coaching’ in context (Bijvoorbeeld: wat is het gewenste gedrag als je in sales stage 2 

zit?).

Uiteindelijk zal het talent van verkopers de doorslag geven voor de meest complexe 

deals, maar de realiteit is dat 80% van alle deals in de regel niet complex zijn. Een 

consistente manier van werken zal grilligheid voorkomen en dat is wat een organisatie 

commercieel sterk maakt.

Ik weet wat je denkt, maar laat me je een verhaal vertellen...

Komt een vrouw een bar inlopen . De barman begint een leuk gesprek met deze vrouw 
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en is oprecht geïnteresseerd, maar dringt niet aan. De vrouw geeft de barman na een 

aantal minuten een complete uitbrander. Ze vertelt dat ze hem maar een watje vindt. 

Waarop de barman zegt: “Je bent gewoon niet gewend dat mannen je goed behandelen.”

Een goede verkoper moet niet meewerken aan het in stand houden van stigma’s. Een 

verkoper die alleen wilt ‘scoren’ creëert ook klanten die alleen gaan voor de transactie. 

Trust Mindset in relatie tot het Verkoopproces.

De deal winnen en nooit meer een relatie verliezen.

OntvangenGeven
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Effy is an accelerator and challenges the status quo in strategy 

and sales. He is the embodiment of the customer intimacy 

philosophy. We both understood that our CRM vision would only 

thrive if our behavior in the sales funnel would change accordingly. 

He trained our sales management team using a simple sales 

method (Trust Mindset) in combination with our CRM platform 

and that increased our effectiveness enormously. He is credible 

because he leads by example.

Paul Donkers

Managing Director BOAL Extrusion

Als Effy binnenkomt dan wordt iedereen blij. Hij is betrokken, heeft 

een bewezen staat van dienst als verkoper in de B2B en is in staat 

om zijn verhaal te vertellen binnen een geloofwaardig kader. Op 

een sympathieke manier is hij ‘geslepen’ als de situatie erom vraagt 

(het is bijvoorbeeld iemand die bedenkt dat je beter een helikopter in 

de tuin van je droomprospect kunt laten landen omdat...). Hij is voor 

mij een creatieve, geloofwaardige trainer in de verkoop die mij ook 

in politiek gevoelige situaties heeft kunnen helpen.

Klaas van der Galien

Directeur bij Track Innovations

We zijn een jaar verder ten opzichte van toen we startten met het 

opmaken van de commerciële strategieplannen van Flanderijn, 

marktleider binnen de incasso- en deurwaardersmarkt. Het was 

me niet eerder overkomen dat iemand van buiten onze organisatie 

een even sterke drive had als ik om de allerbeste strategie te 

willen maken... En dat is het geworden, we hebben een prachtig 

commercieel jaar gemaakt!

Sara Mooi

Directeur Marketing & Sales

Quotes van COMMERCIEEL MANAGEMENT
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Notities
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