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Oefeningen voor het ontwikkelen van je niet-voorkeursstijlen in 
acquisitie 
 

Ontwikkel je logicus 
 

1. Maak een plan voor het komend half jaar waarin je opsomt welke potentiële of oude klanten je 
wanneer wilt gaan benaderen. Maak daarvoor een overzichtelijke checklist. 

 
2. Schrijf voorafgaand aan het gesprek op welke doelen je wilt bereiken. ‘Ik wil alles van de klant 

weten’, is niet gedetailleerd genoeg! 
 

3. Vraag het jaarverslag op van je klant en selecteer ten minste drie cijfers die je in het gesprek wilt 
laten vallen, bijvoorbeeld de omzet, de winst en het groeipercentage. Bespreek van te voren met 
een logicus om te checken of je de cijfers goed begrepen hebt. 

 
4. Verdiep je in de technologie die je klant gebruikt en verzin daar een waarderend commentaar op. 

Bespreek met iemand die er verstand van heeft of je compliment kant en wal raakt. 
 

5. Probeer in een getal te vatten wat jouw product of dienst de klant aan voordeel oplevert. 
Bijvoorbeeld: de verkoop gaat stijgen met 5 % of de klanttevredenheidsscore zal van 6 naar 8 gaan. 
Zorg ervoor dat je dat cijfer goed kunt beredeneren. 

 
6. Maak een gedetailleerde begroting bij je offerte en lever die aan in een Excelsheet (volg eventueel 

eerst een cursus). 
 
7. Analyseer voorafgaand aan het gesprek je eigen offerte op mogelijke ‘vaagheden’ voor de logicus en 

bedenk een antwoord op kritische vragen daarover. 
 

8. Teken tijdens het gesprek een schema op een flipover waarmee je de fasen in de uitvoering van je 
dienst toelicht. 

 
9. Vraag de klant aan het begin van het gesprek welke agenda hij wil volgen. Zorg dat je er zelf één 

achter de hand hebt. 
 

10. Plan je reis naar de klant zo dat je minstens een half uur speling hebt. 
 

Ontwikkel je organisator 
 

1. Maak een stappenplan voor je voorbereiding op een acquisitiegesprek. Schrijf op welke informatie je 
gaat opzoeken, hoe lang je daarmee bezig wilt zijn en wanneer je klaar bent met je voorbereiding. 

 
2. Werk het onderdeel ‘Aanpak’ in je offerte tot in detail uit. Voorzie elke activiteit van een 

tijdsinvestering en deadline. Houd je hieraan tijdens de uitvoering en houdt deze planning elke dag 
bij. 

 
3. Maak voor jezelf een agenda voor het gesprek en schat in hoeveel tijd je voor elk punt nodig hebt. 

 
4. Leg een ordner aan voor een nieuw project. Gebruik op de tabbladen dezelfde labels als voor de 

mappen op je schijf. 
 

5. Maak een lijstje van de belangrijkste gesprekspartners met naam en voornaam, leeftijd, functie-
omschrijving en alles wat je verder over hen kunt vinden. 

 
6. Maak een lijstje van jouw sterktes voor deze opdracht. 
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Ontwikkel je communiceerder 
 

1. Maak een waarderende opmerking over de kleding of werkkamer van de klant. 
 

2. Kom terug op iets persoonlijks dat de klant je eerder heeft verteld. 
 

3. Vraag door op wat de klant persoonlijk belangrijk vindt. 
 

4. Overleg over de agenda voor het gesprek. 
 

5. Vat vaker samen wat er gezegd wordt en vraag de ander of je samenvatting klopt. 
 

6. Vertel over een ander project om je werkwijze te concretiseren. En om jouw sterke punten te 
illustreren. 

 
7. Vraag naar de betrokkenheid van anderen in het bedrijf. Breng in kaart wat hun bijdrage zal zijn. 

 
8. Informeer naar de verwachtingen van de klant en van andere deelnemers. 

 
9. Zoek naar de motivatie van alle betrokkenen en schrijf na het gesprek op waardoor ieder 

gemotiveerd wordt. 
 
10. Vertel de klant wat het project voor jou persoonlijk betekent. 

 

Ontwikkel je ziener 
 

1. Verbeeld je wat jouw project voor de klant over 5 jaar betekent. Wat is er dan nog van te zien? Wat 
is de invloed van jouw werk op zijn doelen voor de langere termijn? 

 
2. Maak een tekening van de klant en van zijn behoefte. 

 
3. Laat de klant de lijn van het gesprek bepalen. 

 
4. Probeer te formuleren welke visie achter jouw aanbod ligt. 

 
5. Stel je je klant voor als een hond. Welk ras heeft hij? Stel zijn organisatie voor als een gebouw. Is 

het een hutje op de hei, een bunker of een knus boerderijtje? 
 

6. Maak een mindmap van de agenda voor het gesprek in plaats van een lijstje met punten. 
 

7. Neem tijdens het gesprek de omgeving van de klant, zijn kleding en zijn manier van praten goed in 
je op en probeer in kreten of metaforen te vangen wat de sfeer was. Bijvoorbeeld: verstrooide 
professor, bom ontploft in kantoor?, alles kan als het maar spannend is…Gebruik deze 
aantekeningen om erop aan te sluiten in je communicatie. 
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