
 
 
 

Tips koude Acquisitie 

Gatekeeper:  Waar gaat het over? 

Antwoord:  Het is een zakelijke aangelegenheid die ik graag persoonlijk met hem wil bespreken. 

Mocht er nogmaals om gevraagd worden. Geef dan hetzelfde antwoord. 

Tip: Blijf rustig en heb zelfvertrouwen. 

 

Jij:  Goedemorgen/middag/avond u spreekt met ……(jouw voornaam) ik ben op zoek naar 

  …….(voornaam prospect) kunt u mij doorverbinden? 

Gatekeeper Er kunnen 2 dingen gebeuren. Of hij/zij verbindt je door met de gedachte dat jullie 

elkaar kennen of er wordt alsnog gevraagd waar gaat het over? 

Antwoord: Ik heb geen flauw idee maar ik heb hier een notitie voor me liggen dat ik 

……(voornaam prospect) moet bellen. Dan is de kans heel groot dat je wordt 

doorverbonden want de gatekeeper denkt ze kennen elkaar, waarschijnlijk hebben 

ze elkaar gebeld dus ik verbind hem door. 

Tip: Wees wel voorbereid op het gesprek dat dan komt. Dat kan best een stevig gesprek 

zijn en vergt wel een berg zelfvertrouwen.  

  

Prospect: Geen interesse!! 

No go:  Waar heeft u geen interesse in? Laat de prospect nooit aan jou verkopen. 

Antwoord: Ik begrijp dat, we kennen elkaar nog niet. We hebben nog nooit met elkaar om de 

tafel gezeten dus ik begrijp dat u zo reageert. Dat is ook precies de reden dat ik bel 

want ik wil graag een keer een online sessie met u doen om u de toegevoegde 

waarde van onze dienstverlening te laten ervaren. Wanneer zou het u schikken? Zegt 

u volgende week of liever volgende maand? 

Tip: Plan bij zijn antwoord een concrete afspraak in ( datum en tijd ). 

 

Prospect: Ik ben al voorzien, we hebben al een concurrent in huis gehaald of we zijn 

tevreden. 

No go: Waar ben u dan tevreden over. Laat de prospect nooit aan jou verkopen. 

Antwoord: Fantastisch om te horen. Dat betekent dat u heel goed in staat bent om een vergelijk 

te maken en te bepalen wat de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor u 

kan betekenen. Wanneer zou het u schikken om met mij mee te kijken naar onze 

mogelijkheden. Zou het u ergens deze maand schikken of liever volgende maand. 

Reactie: Je zult merken dat de prospect gaat nadenken en denkt “ja natuurlijk ik beslis zelf 

wat de toegevoegde waarde is voor mijn organisatie”. 



 
 
 

 

Prospect: Na een heel goed gesprek met de prospect zegt deze stuur maar wat informatie op. 

No go: Waar wilt u dan precies informatie over hebben? 

Antwoord: Natuurlijk stuur ik u wat informatie op. Maar ik heb u nu toch al aan de telefoon, 

laten we gelijk een afspraak maken om een vertaalslag te maken naar de 

toegevoegde waarde die het u gaat opleveren. Wanneer zou u dat een keer schikken, 

ergens deze week of volgende week?  

Situatie: Je hebt wel weer een poging gedaan om die afspraak te krijgen. Dit is geen 100% 

succes. Maar het verhoogt wel je kans. 

Tip: Ga geen discussie aan. Je kant altijd informatie sturen of een e-mail. 


