


 
 

© 2015, De Starters Academie     1 
 

 

Kansen zien en omzet genereren  
 

Je bent een aardig stuk op weg: misschien heb je 

inmiddels je eerste klanten binnen, je begint wat 

ondernemerservaring op te doen. Maar mogelijk blijf 

je opzien tegen het binnenhalen van klanten en dus 

omzet. Bij veel zelfstandig ondernemers zit verkoop 

en acquisitie nu eenmaal niet in hun bloed. Maar ook 

hiervoor geldt: het is te leren! Ik geef je daarvoor 

eerst drie principes en daarna meer concrete tips over 

hoe je dit kan doen.  

 

1. Zie de kans … en pak hem 

Een van de belangrijkste eigenschappen voor 

succesvol ondernemen is dat je leert kansen te zien. 

Kansen vermommen zich overigens vaak als 

tegenslagen of, anders gezegd: een tegenslag leidt 

nogal eens tot een kans1. Dat komt doordat het 

beleven van een tegenslag een beroep doet op je 

overlevingsmechanisme. Je wordt alerter en 

creatiever. Maar helaas worden kansen ook vaak niet 

gezien of niet gepakt.  

 

 

                                                 
1
 Zie ook het leuke boekje ‘Is het een tegenslag of juist een kans’ van 

Robert Benninga 
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De film die bij deze module hoort, is opgenomen in 

het Zuid-Franse plaatsje Grasse. Grasse is de 

parfumhoofdstad van de wereld. Maar dat is niet altijd 

zo geweest. Een paar eeuwen geleden stonden Grasse 

en omgeving vooral bekend om hun leerindustrie. Er 

zit echter een nadeel aan leer: het ruikt niet zo lekker. 

Om hier wat aan te doen, ontstond er op bescheiden 

schaal een ‘geur’-industrie. In de heuvels rondom 

Grasse groeide onder andere mirte en ze leerden dat 

te gebruiken om de geur van het leer wat te 

verdoezelen. Later werden er ook jasmijn en andere 

bloemen voor gebruikt.  

 

Naarmate de leerindustrie succesvoller werd, kwam 

er ook meer concurrentie en … de overheid zag hier 

een bron van inkomsten in: er werd steeds meer 

belasting geheven op leer. Zo veel, dat de hele sector 

in Grasse in de problemen kwam. De ‘tegenslag’ deed 

zich voor.  

 

Wat de mensen van Grasse toen bedachten, was erg 

slim: zij lieten – kort gezegd – de leerindustrie voor 

wat hij was en gingen zich helemaal richten op de 

geurindustrie. Bovendien was er in die tijd een 

ontwikkeling bij Fransen om er verzorgder uit te zien 

en meer geld uit te geven aan luxe. Het werd ‘hip’ om 
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een luchtje te gebruiken. De rest is ‘geschiedenis’: 

Grasse groeide uit tot de parfumhoofdstad van de 

wereld waar sindsdien miljarden zijn verdiend.  

 

Zie dus bij een tegenslag altijd de bijbehorende 

kans, en … pak die ook. 

  

 

2. Vraag hulp en communiceer wat je zoekt  

Stel je voor, je bent iets kwijt en je partner wil je 

helpen met zoeken. Je vergroot de kans dat het 

gevonden wordt, wanneer je precies uitlegt en 

omschrijft wat je zoekt!  

 

Dat geldt ook voor het vinden van een baan en 

helemaal voor het genereren van klanten en omzet.  

 

Zeg gewoon wat je zoekt. Dit kun je bij uitstek doen in 

je netwerk. Er zijn genoeg mensen die jou kunnen en 

willen helpen, maar dan moet je wel aangeven dat je 

omzet wilt. En geef dan ook goed aan wat je precies 

zoekt. Hoe preciezer je aangeeft wat je nodigt hebt, 

hoe beter anderen jou kunnen helpen.  

 

Stel, je ontwerpt dakterrassen. Je kunt binnen je 

netwerk aangeven dat je ruimte hebt voor een paar 
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‘nieuwe klanten’. Maar de mensen in jouw netwerk 

weten waarschijnlijk niet allemaal precies wat jij doet. 

‘Iets met tuinen’ zullen de meeste denken.  

 

Wanneer jouw hulpvraag te algemeen is “ik heb 

ruimte voor nieuwe klanten”, zal het effect beperkt 

zijn. Wanneer je echter vraagt: “Ik heb nog ruimte om 

twee dakterrassen in Amsterdam op te knappen”, zal 

iedereen concreet bij zichzelf nagaan of hij of zij nog 

iemand kent die een dakterras heeft. Zij zullen je 

doorverwijzen of op z’n minst jouw naam bij die 

persoon noemen of hen je mailtje doorsturen.   

 

 

3. Geef eerst en wees aardig!  

De beste manier om je bedrijf verder te helpen, is 

door te geven. Maak de wereld mooier door te geven.  

 

Iets weggeven voelt niet alleen goed, het verhoogt je 

eigenwaarde en je zorgt er ook voor dat de ander 

jouw dienst of product kan ervaren. Ook wordt je 

beter onthouden, omdat de ander iets van jou in bezit 

heeft. Jij hebt immers iets gegeven of iemand 

geholpen. De meeste mensen onthouden dat.  
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Als je juwelier bent, hoor je mij niet zeggen dat je dure 

ringen moet gaan uitdelen. Maar kun je niet iets 

bedenken waarmee je potentiële klanten op zijn minst 

laat glimlachen? Misschien kun je aan elke klant 

chocolaatjes in de vorm van trouwringen weggeven?  

 

Heb je een garagebedrijf, vervang dan eens ‘als 

service van de zaak’ de ruitenwissers. Of rij de auto 

door de wasstraat.  

 

Natuurlijk is het raadzaam iets weg te geven dat bij je 

business hoort. Een bos bloemen weggeven is een 

goed idee als je een bloemisterij hebt, ben je hoefsmid, 

dan is zo’n gift niet relevant.   

 

De parfumindustrie heeft dit – lang geleden – al heel 

goed begrepen. Iemand is ooit op het slimme idee 

gekomen om free samples van luchtjes cadeau te 

doen. Als ik een parfum voor mijn vrouw koop, geeft 

de verkoopster een paar samples van … 

mannengeurtjes erbij. Voor mij! Die ga ik natuurlijk 

proberen en wanneer mijn vrouw dan op haar beurt 

iets voor mij wil kopen… kan ik zeggen welke ik wel of 

niet zou willen hebben. Deze slimme manier van 

sampling is een van de redenen geweest waarom de 

parfumindustrie zo enorm is gegroeid.  
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Communiceer en laat wel zien dàt je iets weggeeft. 

Doe het niet terloops of bagatelliseer het, dan krijgt de 

gift niet de aandacht die het verdient. Een gift geeft 

jouw klant de kans om met jouw product of dienst 

kennis te maken.  

 

Misschien hoor je nu in je achterhoofd een stemmetje 

dat zegt: “Ja, maar dan geef je dus iets om er zelf beter 

van te worden”. Ik heb zelf ook wel eens last van dat 

stemmetje. Ik geef dan ook alleen iets weg als ik het 

oprecht wil weggeven en natuurlijk hoop ik 

ondertussen dat de gift misschien wel tot meer zaken 

leidt. Op deze manier voelt het bij mij nooit alsof ik 

iets geef om er zelf beter van te worden.   

 

 

Pas deze drie principes toe in al je marketing en je 

omzet zal groeien.  

 

 

Hoe ga je nu van deze principes naar echte verkoop en 

acquisitie? Het blijft een van de lastigste dingen rond 

ondernemen: verkoop en acquisitie. Hoe zorg je er nu 

voor dat je die klant binnenhaalt?  

Natuurlijk helpt het heel goed, wanneer je alles wat je 

geleerd hebt in de vorige modules, goed hebt 
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uitgewerkt voor jouw bedrijf. Dan heb je ‘G.O.U.D.’ en 

dan zit je bij de juiste doelgroep. En dan komt een 

keer het moment dat je de afspraak maakt met die 

potentiële klant. Hoe pak je zoiets aan?  

 

Tips voor verkoop en acquisitie 

 

Het maken van een afspraak 

 

1) Bepaal eerst de verstandhouding met de 

(potentiële) klant. Kent hij of zij jou? Zo ja, dan 

kun je gewoon bellen. Zorg dat je vooraf weet wat 

je uit het telefoongesprek wilt halen, bijvoorbeeld 

een afspraak om langs te komen. Is de klant of 

organisatie onbekend? Bel dan om te weten te 

komen wie je moet hebben. Ik raad je aan daarna 

eerst per e-mail wat nadere informatie te sturen 

naar de desbetreffende persoon en aan te 

kondigen dat je gaat bellen. 

 

2) Wanneer je vervolgens de juiste persoon aan de 

lijn hebt, vraag dan of hij of zij jouw e-mail heeft 

ontvangen, maar vraag niet of hij of zij de materie 

ook gelezen heeft. Je wilt je gesprekspartner niet 

in verlegenheid brengen. Jouw doel is het maken 
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van een afspraak. Jij hebt iets interessants voor de 

klant en daar wil je graag over komen praten.  

 

3) Hou vol en oefen. Als ‘verkoper’ moet je leren 

wennen aan ‘Nee, bedankt’. We zijn nogal eens 

gewend om dit als een ‘afwijzing op onszelf’ te 

zien. Dit is echter niet het geval. De klant kan 

1001 redenen hebben om niet in te willen gaan op 

jouw vraag.  

Het spel is natuurlijk om erachter te komen wat 

die redenen zijn en hoe je ze kunt wegnemen.  

 

Misschien ben je wel eens in landen als Indonesië, 

Egypte en Turkije geweest en heb je daar een 

souvenir gekocht. Goede souvenirverkopers zijn 

meesters in verkopen en onderhandelen.  

 

Misschien erger je je eraan, maar leer van hen en 

probeer de volgende keer eens te analyseren wat 

ze doen en hoe ze het doen.  

 

 

Het acquisitie (verkoop) gesprek: 

Zoals gezegd, maakt het natuurlijk uit of je de klant 

kent of niet. Een gesprek met een bekende verloopt 

waarschijnlijk wat natuurlijker. Desalniettemin 
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adviseer ik je gewoon te houden aan de volgende 

stappen.  

1) Voor jou als zelfstandig ondernemer geldt, dat je 

eerst jezelf moet verkopen en dan pas je product 

of dienst. Oftewel: “Eerst de vent, dan de tent” of: 

“Eerst de dame, dan de reclame”. Vertel dus over 

jezelf en zorg dat je vertrouwen uitstraalt. Het 

helpt daarbij zeker door aan te geven dat je niet 

alleen werkt (module Metgezel!). 

 

2) Ga in gesprek en stel veel, heel veel vragen. 

Slechte verkopers praten veel, goede verkopers 

luisteren veel. Het is niet voor niets dat we maar 

één mond hebben en twee oren. Probeer door 

deze vragen erachter te komen waar de klant 

precies mee zit en hoe jij hem of haar het beste 

kan helpen.  

 

Vergelijk dit eens met een gesprek bij de huisarts, 

waarbij de huisarts de verkoper is. Een goede 

huisarts stelt eerst vragen, om de diagnose te 

stellen en schrijft dan de medicatie voor. Een 

slechte huisarts begint te vertellen over zijn 

geweldige medicatie en hoopt er vervolgens op 

dat jij nou precies de aandoening hebt, waar hij 

zijn pillen voor kan voorschrijven… 



 
 

© 2015, De Starters Academie     10 
 

 

3) Aansluitend op het vorige punt: informeer je klant 

in plaats van te verkopen. Als jij de goede 

informatie geeft voor je klant om te beslissen en 

laat zien dat je weet waar je over praat, waarom 

zou hij dan naar een ander gaan?  

 

4) Wees integer. Sta achter je product en heb respect 

voor je klant. Als je jouw klant niet zelf kan 

helpen, wees daar eerlijk in en probeer op een 

andere manier te helpen.  

 

Als jij tegelzetter bent en je klant wil liever zijn 

muren laten behangen, geef dan aan dat jij niet 

kan helpen en verwijs hem door naar een goede 

behanger. Ga niet de muren van je klant 

verpesten door zelf met een behangplakseltje aan 

de slag te gaan.  

 

Dit voorbeeld is natuurlijk wat aangedikt, maar er 

zijn nogal wat starters die zo graag omzet willen 

binnenhalen, dat ze dingen doen die ze liever niet 

willen of waar ze eigenlijk helemaal niet goed in 

zijn. Maak die fout niet, je raakt er je klant en je 

reputatie mee kwijt. 
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5) Spreek aan het eind van het gesprek af wat de 

vervolgstap is. Dat kan een tweede (of derde) 

gesprek zijn of je mag een voorstel schrijven! Yes!  

 

6) En voor het schrijven van dit voorstel… gelden in 

feite precies dezelfde stappen als hierboven!  

 

7) Volg het voorstel op! Een van de meest kostbare 

fouten die ondernemers maken, is, dat ze hun 

voorstellen niet opvolgen. Mogelijk uit angst voor 

het risico van afwijzing, maar hierdoor worden 

letterlijk duizenden euro’s omzet misgelopen. 

Neem je klant en je voorstel serieus: volg op!   

 

Zoals gezegd, dit is een lastig onderdeel. Oefen, oefen, 

oefen. Probeer een buddy te vinden met wie je je 

acquisitiegesprekken voert. Voor de lol en om ervan 

te leren!  

 

Veel succes!  
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Opdrachten:  
 

In deze module ‘Kansen zien en omzet genereren’ heb 

je verschillende manieren geleerd om naar kansen (en 

tegenslagen) te kijken en wat je moet doen om omzet 

te genereren. Geef specifiek aan wat je zoekt (in feite 

dus: wat je aanbiedt!) en geef eerst: geef je klant een 

kans om kennis met je te maken.  

 

En heb je een klant die geïnteresseerd is, volg dan de 

tips voor het maken van een afspraak en het voeren 

van een acquisitiegesprek, maar verlies nooit de drie 

principes uit het oog!  

 

1) Waarnaar ben jij eigenlijk precies op zoek? Stel, je 

zit morgen op een verjaardag en je raakt in gesprek 

over je bedrijf. Jouw doel is om ervoor te zorgen 

dat die persoon precies snapt naar wat voor soort 

klant of werk jij precies naar op zoek bent. Wat zou 

je zeggen, hoe zou je gesprek verlopen?    

2) Wat kun jij weggeven? Bedenk minsten 10 dingen 

die jij als ‘give-away’ kunt geven aan je klanten. 

Wees creatief!  

3) Maak deze week een afspraak met een prospect die 

je al kent. 
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4) Maak deze week een afspraak met een prospect die 

je nog niet kent!  

 
Succes!    
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En in de volgende module…  
 

Je bent op weg naar je doel en je doet allerlei nieuwe 

indrukken en ervaringen op. Je ontmoet nieuwe 

mensen, ziet kansen en je verdient geld. Maar het 

is ook spannend en misschien kom je wel eens in de 

verleiding om te blijven hangen na je eerste succes.  

Die tevreden klant, die opdracht die eigenlijk 

helemaal goed ging en niet zo moeilijk bleek te 

zijn. Verleidingen horen bij jouw reis als 

ondernemer. Ze kunnen leuk zijn, maar ook 

gevaarlijk.  

De volgende module helpt je om je bewust te zijn van 
de verleidingen waar je als startende ondernemer 
misschien wel voor het eerst mee te maken krijgt. En 
hoe ga je daarmee om?  

Ik reisde naar het ‘Mekka’ der verleiding, Monaco, 
om je vanaf daar mijn beste tips te geven! 
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Over De Starters Academie 
 

Visie en missie  
De Starters Academie is erop gericht om zoveel 
mogelijk mensen te helpen met het starten van hun 
bedrijf. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen 
om zijn of haar ondernemersdroom waar te kunnen 
maken, ongeacht zijn of haar budget. Want wij 
geloven dat wanneer steeds meer mensen doen waar 
hun hart ligt, de wereld een stukje mooier wordt. En 
dan gaan we er misschien weer wat meer om geven, 
want dat is hard nodig!  
 
 
Disclaimer 
De E-books van De Starters Academie heb ik (Oscar 
Bulthuis) met veel plezier en toewijding voor jou 
geschreven. Omdat de interpretatie en de 
implementatie ervan uiteindelijk bij de lezer (jou!) 
liggen, kunnen De Starters Academie en de auteur 
geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik 
en de toepassing van de inhoud van de modules. 
  
Wij stimuleren het delen van kennis, maar net als bij 
een ‘gewoon’ boek gelden er auteursrechten op de 
inhoud van alle E-books. De reden hiertoe is niet 
alleen intellectueel eigendom, maar ook om te 
voorkomen dat dingen uit hun context geplaatst of 
gecommuniceerd worden. Het is dan ook niet 
toegestaan de teksten of afbeeldingen te gebruiken 
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voor andere doeleinden dan je eigen studie of de E-
books te verspreiden, tenzij je kunt aantonen dat je 
toestemming hebt gevraagd en gekregen van De 
Starters Academie.  
 
 
Help ons en andere starters! 
Ken je andere starters of organisaties die zich met 
startende ondernemers bezig houden, dan kun je ons 
(en hen) helpen door hen naar ons te verwijzen. Wij 
doen onze uiterste best om elke starter optimaal te 
ondersteunen. Maar we zijn niet alwetend. Heb je tips 
of ideeën, dan nodigen we je van harte uit die met ons 
te delen!  
 


