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Leerwijzer

In deze training wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen om kennis en ervaring over te brengen en 

eigen te maken. Je herkent de verschillende vormen aan de volgende iconen:
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= kijken

= lezen

= onderzoeken

= schrijven



Inleiding

Deze training is gemaakt voor professionals en ondernemers die zo succesvol mogelijk een product, service of ambitie 

willen (gaan) verkopen. Deze training is met name bedoeld voor de wat complexere producten, services of ambities, 

waarbij ook een bepaalde mate van gedragsverandering bij de (potentiële) doelgroep nodig is.

In deel 1 brengen we de feitelijke informatie in kaart over jouw klant/doelgroep, de vraag, het product, de waarde en 

de belangrijkste beïnvloeders van je doelgroep.

In deel 2 gaan we dieper in op de ‘oerprincipes van gedrag’ waar ieder mens mee te maken heeft en die dus ook zeer 

bepalend zijn voor het (koop)gedrag van je doelgroep. Daarna behandelen we in dit deel de 7 sleutels naar 

gedragsbeïnvloeding, om ervoor te zorgen dat jouw verkoopstrategie, communicatie én marketing optimaal aansluit 

bij jouw doel en doelgroep. Hierbij worden ook een aantal voorbeelden uit de praktijk ter illustratie en inspiratie 

gedeeld.

In deel 3 wordt je creativiteit geprikkeld om een vorm van communicatie en marketing te kiezen voor jouw product of 

ambitie, die het beste aansluit bij jouw doel en doelgroep.

Afronding: samen maken we met alle input die je hebt verzameld je verkooppitch & marketing- & communicatieplan.
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Inhoud

• Deel 1: Feitelijke informatie

• Deel 2: Beter verkopen met de kennis en kracht van gedragsbeïnvloeding

• Deel 2A: de oerprincipes van gedrag

• Deel 2B: de sleutels 1: Hulpvraag, 2: Draagvlak & 3: Waarden

• Deel 2C: de sleutels 4: Urgentie/Actie , 5: Zichtbaarheid, 6: Vertrouwen & 7: Verbinding

• Deel 3: Het bereiken van je doelgroep

• Afronding: Samen maken we tijdens een persoonlijke afspraak je verkooppitch & 

marketing- & communicatieplan
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Deel 1:
feitelijke informatie
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Deel 1: Feitelijke informatie
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https://youtu.be/CNmSFGcDzks

Bekijk deze video

https://youtu.be/CNmSFGcDzks
https://youtu.be/CNmSFGcDzks


1. De klant / doelgroep

Beschrijf hier wie je klant is en doe dit zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk, met zoveel mogelijk 

kenmerken als leeftijd, woonplaats, achtergrond, relatie(s), werk, inkomen, interesses, drijfveren etc.
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2. Probleem / behoefte /vraag

Beschrijf hier wat het probleem, de behoefte of de vraag van de doelgroep of je klant is, voordat jouw product 

daar een oplossing voor biedt.
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3. Jouw product, service of ambitie

Beschrijf en omschrijf hier jouw product, service of ambitie op een kernachtige manier.
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4. De toegevoegde waarde
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Beschrijf hier wat de toegevoegde waarde is van jouw product, service of ambitie voor jouw klant/doelgroep en 

zijn/haar omgeving. Doe dit door de ogen van je klant of doelgroep, waarbij je ook letterlijk het bijbehorende 

gedrag én de ervaring en positieve emotie omschrijft die jouw product geeft.



5. De beïnvloeders
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Wie zijn de belangrijkste beïnvloeders van jouw klant of doelgroep? Onderscheid hierbij de mate van invloed. 

Dus welke beïnvloeders zijn nodig bij het bereiken van je doelgroep en welke hebben een grote invloed. Besef 

dat, naast de primaire doelgroep of klant, de beïnvloeders ook belangrijke communicatie doelgroepen zijn.



Deel 2:
de oerprincipes van gedrag 

&
de 7 sleutels naar 

gedragsbeïnvloeding
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Deel 2A: Oerprincipes van gedrag
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https://youtu.be/400sCR1reCw

Bekijk deze video

https://youtu.be/400sCR1reCw
https://youtu.be/400sCR1reCw


Oerprincipes gedrag - being

BEING: heeft te maken met ‘zijn’ en overleven en om te overleven wordt je door je brein aangestuurd om:

1. Energie verspilling te voorkomen (dus het leven zo makkelijk mogelijk maken en pijn vermijden)

2. Energie te behouden of vergaren (dingen doen die energie geven, plezier en genot verhogen)

• VRAAG: (hoe) speelt jouw product, service of ambitie op dit oerprincipe in?

14



Oerprincipes gedrag - belonging

BELONGING: gaat over ‘erbij horen’. Als je tot een groep behoort, vergroot dat je kans op overleven. Daarnaast 

groeien we ook in de groep, door van elkaar te leren en elkaar te kopiëren. Als jouw product, service of ambitie 

van toegevoegde waarde (t.a.v. being of belonging) kan zijn voor de groep als geheel of voor de individuen 

binnen de groep, dan verzekert dat jouw plek binnen die (doel)groep en vergroot dit dus je kans op overleven.

• VRAAG: (hoe) speelt jouw product, service of ambitie op dit oerprincipe in?
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Oerprincipes gedrag- becomming

BECOMMING: Hier wordt in de video niet op in gegaan, maar deze wordt wel vaak in één adem genoemd met 

being en beloning.  Becomming haakt in op het unieke vermogen van de mens om zich iets voor te kunnen 

stellen dat er (nog) niet is en daar ook energie van te krijgen. 

• Vraag: Waar gelooft jouw doelgroep in? Wat wil jouw doelgroep ‘worden’?

• Wat is de inspirerende stip op de horizon, die jij aan je doelgroep geeft?

• In hoeverre krijgt jouw doelgroep inderdaad energie van die ‘stip op de horizon’? Heb je dat al  

onderzocht? Wat kwam daar uit?

• Heb je het nog niet onderzocht, doe dit dan alsnog. Je zult zien dat het de moeite loont.
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Deel 2B: sleutels 1, 2 & 3

17https://youtu.be/B-wtxyOQRnI

Bekijk deze video

https://youtu.be/B-wtxyOQRnI
https://youtu.be/B-wtxyOQRnI


7 sleutels naar gedragsbeïnvloeding

1. HULPVRAAG: Help pas als er een hulpvraag is. Voorkom weerstand door mensen te redden die die zelf 
het probleem (nog) niet erkennen en/of (nog) helemaal niet gered willen worden. Zoek naar de hulpvraag 
van je doelgroep.

2. DRAAGVLAK: Zorg voor de juiste balans tussen probleem en oplossing. Neem in je boodschap dus 
altijd probleem en oplossing mee, in de balans die past bij het draagvlak voor jouw product of ambitie.

3. WAARDEN: Achterhaal de dieperliggende behoefte of waarde en de drijfveren die leiden tot het 
huidige gedrag en benut dit als ingang voor het nieuwe gewenste gedrag of het kopen van jouw product.

4. URGENTIE & ACTIE: Creëer urgentie via het hart en actie via de handen en/of stem. Maak het belang 
voelbaar in het hart en geef de handen en/of de stem mogelijkheid tot actie. Het draagvlak (sleutel 2) 
bepaalt waar je het beste op in kunt zetten.

5. ZICHTBAARHEID: Laat de positieve norm én het gedrag dat je wilt bereiken zien, horen en ervaren. 
Benut de grote aangeboren neiging tot na-apen / erbij horen van de mens.

6. VERTROUWEN: Geef vertrouwen vanuit dát wat goed gaat. Norm- en gedragsverandering werkt het 
best als je start vanuit dat wat al goed gaat. Gebruik rolmodellen en aanmoediging uit de omgeving en zorg 
voor een goed gevoel.

7. VERBINDING: Houd de communicatie en relatie levend. Breng leven en ritme in de communicatie door 
rekening te houden met de flow van je doelgroep en ga de dialoog, met als doel iedere keer nog beter te 
kunnen inspelen op de behoefte.
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1. Hulpvraag
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DE HULVRAAG IS AUTONOMIEBEVORDEREND
Ongevraagd redden kan een grote valkuil zijn. Hoe goed bedoeld ook; ‘redden’ met jouw product of ambitie
leidt uiteindelijk tot ‘drama’. Want, óf mensen gaan zich een slachtoffer voelen waardoor ze hun eigen
verantwoordelijkheid verliezen, of ze voelen zich klein gemaakt of betutteld en komen in opstand en worden een
‘aanklager’. Dit geldt voor een individu, maar ook binnen de samenleving. Als iemand een hulpvraag heeft, is dat
daarentegen autonomie bevorderend en ben jij of is jouw product of ambitie een (welkome) helper. Het
achterhalen (of bewustmaken) van de hulpvraag is dus cruciaal.



1. De hulpvraag van jouw doelgroep

• Benoem of er al hulpvraag of behoefte is vanuit je klant/doelgroep t.a.v. jouw product of ambitie. Verwijs naar 

het onderzoek of de bron die dit laat zien. Is dit onderzoek of deze bron representatief voor je totale 

doelgroep? Als er sprak is van meerdere doelgroepen en/of belangrijke beïnvloeders van jouw primaire 

doelgroep, kijk dan ook wat de bestaande hulpvraag is van hen. 

• Als je geen hulpvraag vindt met een directe relatie tot jouw product, onderzoek dan welke behoefte er wél 

sterk leeft bij jouw doelgroep. Dan kan dus over iets totaal anders gaan.
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2. Draagvlak

oplossingprobleem

oplossing

probleem

100% draagvlak

0% draagvlak

50% draagvlak

25% draagvlak

75% draagvlak

Bewustmaken of activeren = doseren en faseren
Vanuit de psychologie blijkt dat een probleem zonder
oplossing communiceren vaak leidt tot één van de
stressresponses (vechten, vluchten, bevriezen). Dit
werkt contraproductief. Tegelijkertijd; een oplossing
zonder probleem wordt niet voldoende urgent of
relevant genoeg gevonden en komt dus ook niet
binnen. Voor norm- en gedragsverandering is daarom
een juiste balans nodig in de communicatie tussen het
probleem en de oplossing. De dosering en fasering is
afhankelijk van de mate van draagvlak voor het
probleem (is er al een hulpvraag aanwezig? → zie de
1e sleutel) Als het probleem nog niet (voldoende)
wordt ervaren, is het belangrijk om eerst het
probleem bewust te maken, maar wel altijd me een
doorkijk naar de oplossing. Als er al bewustzijn is voor
het probleem, is het tijd om jouw oplossing volop te
gaan verkopen en/of activeren.

© DNA company
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2. Het draagvlak bij jouw doelgroep

Maak, bij voorkeur op bassi van onderzoek, een inschatting van het draagvlak bij jouw doelgroep voor jouw 

product of ambitie (of het oplossen van het achterliggen probleem). Beschrijf, vanuit dat draagvlak zit, de 

passende dosering van probleem versus oplossing en hoe dat eruit ziet voor jouw product of ambitie. Dus:

1. Wat is het probleem dat geagendeerd moet gaan worden?

2. Wat is de oplossing die geactiveerd/verkocht mag gaan worden?

25-9-2021 22



3. Waarden & drijfveren
LEER JE DOELGROEP ÉCHT KENNEN
Ieder mens heeft een eigen unieke combinatie van
waarden, behoeften, overtuigingen en drijfveren. Als je
iemand écht wilt bewustmaken, activeren en jouw
product wilt verkopen, is het belangrijk om in te spelen
op en aan te haken bij die bestaande waarden en
drijfveren van je doelgroep. Als je deze daarnaast
koppelt aan onderzoek geeft dat een groot inzicht in je
doelgroep. Het Schwartz model en b.v. het BSR-model
van MarketResponse, geeft inzicht in de verschillende
waarden van mensen. Je zou hier ook de piramide van
Maslow in kunnen herkennen, met aan de onderkant van
het model de waarden die te maken hebben met
overleven en zekerheid en bovenin het model meer de
waarden die raken aan zelfactualisatie en vrijheid. Links
zie je het meer individualistisch belang en rechts het
groepsbelang. Als je met de vorm en taal inspeelt op
deze waarden van je doelgroep, vergroot je kans op
succes.
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3. De waarden van jouw doelgroep

Wat zijn de belangrijkste waarden van jouw doelgroep? Wat moet je, vanuit die waarden, vooral wél doen, 

benoemen en laten zien. En wat moet je ook vooral níet doen, benoemen of laten zien.
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Deel 2C: sleutels 4, 5, 6 & 7
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https://youtu.be/1Swtr2sjG-M

Bekijk deze video

https://youtu.be/1Swtr2sjG-M
https://youtu.be/1Swtr2sjG-M


4. Urgentie via hart en actie via handen
EMOTIE ZORGT VOOR URGENTIE
Als er nog weinig draagvlak is, is het
belangrijk om het onderwerp eerst urgent te
maken. Zorg dat dit wordt gedaan via het
hart. Zodra iets de emotie raakt, heeft dat
een veel groter effect dan wanneer alleen de
ratio wordt aangesproken.

HOOG DRAAGVLAK VRAAGT OM ACTIE
Als de urgentie en daarmee het draagvlak
hoog is, is het belangrijk om ook een
handelingsperspectief te geven. Dus geef de
handen de mogelijkheid tot actie, zodra het
hart geraakt is.

Bij het voorbeeld hierboven uit Thailand is heel
mooi zichtbaar hoe emotie wordt gebruikt om het
onderwerp ‘niet roken’ urgent te maken via het hart.
Het voorbeeld hiernaast laat juist zien hoe een
hadelingsperspectief wordt gegeven t.a.v. hetzelfde
onderwerp, op het moment dat er al wel voldoende
draagvlak is.



4. Creëer urgentie, faciliteer actie
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5. Zichtbaarheid
Benut kopieergedrag van de mens
De mens kan als geen ander wezen na-apen en 
we doen dat dan ook graag om dingen te leren 
en om bij de groep te blijven horen. Ons brein is 
dus ingesteld op het kopiëren van gedrag. Dat 
werkt negatief: zien roken, doet roken 
bijvoorbeeld.. Maar het werkt ook positief. Hoe 
meer rookvrije plekken er zichtbaar zijn, hoe meer 
mensen zich geïnspireerd zullen voelen om ook 
voor rookvrije omgevingen te gaan. Als je 
communicatie als doel heeft om daadwerkelijk 
het gedrag te veranderen. Laat dan op een 
aantrekkelijke en échte manier het gedrag zien 
dat je wilt dat vertoond wordt. Vergroot de 
zichtbaarheid. Voorkom communicatie waarin je 
het negatieve gedrag vergroot (zoals in de 
#doeslief campagne) Ook al heeft dat de intentie 
om wakker te schudden en het goede gedrag te 
promoten. Het werkt vaak averechts. Dus laat 
altijd zien en horen wat je wél wilt bereiken. 
(zoals de countercampagne #daslief) 28



5. Creëer zichtbaarheid
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Ervaring
opdoen

Leren door 
het goede 
voorbeeld

Sociale 
Support & 
feedback

Visualiseren
& 

identificeren

Goed gevoel
Fysiek en 

emotioneel

6. Vertrouwen & zelf effectiviteit

Draai aan de’ knoppen’ van zelf effectiviteit
Het vergroten van het vertrouwen en de ‘self efficacy’ 
(Zelf effectiviteit) is een heel belangrijke stap op weg 
naar gedragsverandering. Self Efficacy is altijd context 
en taakgebonden. Je kunt dus bijvoorbeeld een hele 
hoge self efficacy hebben t.a.v. dans en een hele lage 
t.a.v. voetbal. Dit is ook logisch, want je kunt niet overal 
goed in zijn. Belangrijk dus om bij het vergroten van 
het vertrouwen, wel realistisch te blijven en zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke kwaliteiten 
en wensen van je doelgroep. En te accepteren dat 
jouw product wellicht niet bij iedereen past. De 
belangrijkste stappen om de zelf effectiviteit en de 
kans op verkopen te vergroten: 

1) Ervaring op (laten) doen
2) Leren door het goede voorbeeld, rolmodellen
3) Aangemoedigd worden o.a. door de sociale norm
4) Visualiseren en identificeren met jouw product
5) Goed gevoel ervaren, fysiek en emotioneel
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6. Geef vertrouwen aan je doelgroep
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7. Verbinding

© DNA company

COMMUNICEER JE ALS EEN GOLFBEWEGING?
Het natuurlijke ritme van alles dat leeft, ziet eruit als een golfbeweging. 
(zoals in- en uitademen en je hartslag) Zorg ervoor dat je deze 
golfbeweging ook toepast in je communicatie als je er ‘leven’ in wilt 
houden. Niet continu communiceren dus, maar eerst de spanning 
opbouwen (inspireren) en zo naar een hoogtepunt toewerken 
(manifesteren), successen vieren en evalueren (integreren) en daarna 
een tijdje de communicatie laten rusten (mediteren) etc..

GEEFT DE RELATIE ENERGIE AAN BEIDE PARTIJEN?
Daarnaast is het goed om je ook bewust te zijn van deze golfbeweging 
in je communicatie en vooral ook relatie met je doelgroep. Deze is het 
meest vruchtbaar als er een klik wordt gemaakt, zoals deze ook in DNA 
wordt gemaakt: De kern van de klik is dat de relatie je beiden in je 
kracht zet én dat er een evenwicht is tussen geven en ontvangen op 
een manier dat je niet alleen elkaar verrijkt en versterkt, maar ook extra 
energie geeft. co-creatie en interactie met de doelgroep is cruciaal.

TESTEN
Test de communicatie bij de doelgroep en wees bereid te 
optimaliseren op basis van de uitkomsten.
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7. Verbind je met je doelgroep
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Deel 3:
Je doelgroep bereiken
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Deel 3: Je doelgroep bereiken
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https://youtu.be/Un6SkzkyldY

Bekijk deze video

https://youtu.be/Un6SkzkyldY
https://youtu.be/Un6SkzkyldY


1. Wie

36

Wie kan jouw product het beste ‘verkopen’ of zichtbaar maken naar de doelgroep, bijvoorbeeld gebruik 

makend van bestaande rolmodellen of autoriteiten die al een plek binnen de groep hebben veroverd?



2. Waar
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Waar is jouw doelgroep (mee bezig) op het moment dat jouw product, service of ambitie het meest relevant is. 

Zorg dan ook dat je dáár bent met je verkooppitch / marketing / communicatie / promotie.



3. Wat
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…



4. Hoe
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…



Afronding:
Je verkooppitch

40



Maak jouw verkooppitch

• Dit doen we samen tijdens een live of digitale sessie
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