Hoe krijg ik “ze” mee?
Urgentiegevoel
Zelfs wanneer we op de een of andere manier allemaal “bezig zijn met dezelfde doelgroep”, ons richten op
leerlingen, patiënten, deelnemers, bezoekers, cliënten, enzovoorts, zijn we het zeker niet altijd met elkaar eens
over dé belangrijkste prioriteit, datgene wat daadwerkelijk het zwaarst weegt. Zoveel “spelers” zo veel
interpretaties, visies, of belangen. En dat brengt met zich mee uiteenlopende reacties op hetzelfde feit of dezelfde
ontwikkeling.
Het is goed mogelijk dat u een duidelijke koers voor ogen hebt. Om een belangrijk probleem aan te pakken, het tij
te keren, meer en betere resultaten voor uw doelgroep te boeken. Zelfs wanneer u alle reden vóór uw koers en
de vele voordelen helder verwoordt, dan nog is de kans klein dat u met uw visie ogenblikkelijk enthousiaste
reacties oproept bij uw collega’s, uw doelgroepen, of andere belanghebbenden. U weet heel goed waarom u het
zelf doet, wat uw beweegredenen en ambities zijn. Maar hoe zit dat eigenlijk met hen? Wat vinden zij belangrijk?
Wat brengt hen tot enthousiasme en maakt dat zij bij zichzelf het onderste uit de kan halen, dezelfde weg willen
bewandelen als u, of de schouders willen zetten onder wat u zo belangrijk vindt? Het gaat er eerst en vooral om,
een besef van noodzaak, een gevoel van urgentie, te ontwikkelen. Hoe? Door niet vanuit uzelf te vertrekken,
maar vanuit de anderen.
Noodzaak ontwikkelen begint met het besef dat u uw gesprekspartner(s) vijfmaal vraagt om hun betrokkenheid en
medewerking. En daarom hebt u ook vijfmaal de juiste argumenten nodig.
1. Op het moment dat u een afspraak maakt voor een eerste gesprek (over een of enkele van uw
leerlingen, over de bezoekersaantallen van uw museum, over de tekort schietende therapietrouw van
patiënten, over…): bent u bereid om tijd vrij te maken voor een gesprek (of hebt u het naar uw mening te
druk, of besteedt u uw tijd liever aan andere, echte problemen?)?
2. Wanneer u het gesprek aan gaat, bij de start van dit gesprek: accepteert u mij als uw gesprekspartner
(of hebt u het niet zo op mijn organisatie, mij als persoon?)?
3. Wanneer u voorstelt “op onderzoek te gaan”, de huidige situatie in beeld te brengen als voorbereiding op
het bedenken van een oplossing: bent u bereid om te investeren in de speurtocht naar een oplossing (of
is dit nu eenmaal zoals de dingen gaan, is het meer aan anderen, bijvoorbeeld aan het ministerie om
met een oplossing te komen?)?
4. Zodra er een voorgestelde aanpak op tafel komt: Als de voorgestelde aanpak ook u helpt, gaan we dan
met elkaar in zee (of vindt u dat dit niet op uw bordje ligt, houdt u liever uw handen vrij?)?
5. Bij de start van de uitvoering van de voorgestelde aanpak: welke feitelijke bijdragen levert u aan de
uitvoering (of voelt u zich niet gebonden aan de gemaakte afspraken, heeft de waan van alledag veel
meer uw aandacht?)?
In het besef dat de kans dat uw collega’s, uw doelgroepen en overige belanghebbenden, andere prioriteiten
hebben wel erg groot is, doet u er goed aan om een pas op de plaats te maken. Wat daarmee wordt bedoeld?
Mogelijk dat uw eerste gedachte is om bij de eerstkomende ontmoeting uw boodschap duidelijk te verkondigen.
Eens goed te zeggen waar het op staat. Wij adviseren u dit niet te doen. En in plaats daarvan de principes van
adviserend verkopen1 toe te passen. Deze worden samengevat in figuur 1.
In de workshops2 die wij verzorgen, vragen wij de deelnemers telkens weer wat hun schrikbeeld is: welke
verkopers in winkel, café, restaurant, of waar dan ook, jagen hen de stuipen op het lijf? We krijgen voortdurend
hetzelfde antwoord. Niemand houdt van verkopers die zich aan je vastklampen en met een vlotte babbel, zonder
ophouden, je proberen te overtuigen van de vele voordelen van hun aanbod. Tegelijkertijd geeft een deel van
1

De hier gepresenteerde methodiek voor adviserend verkopen wordt vooral toegepast in de dienstverlenende sector en dan
met name in die gevallen waarin sprake is van grote complexiteit zoals financiële-, verzekerings- of juridische diensten.
2
Workshops rond ‘relatiemanagement’, ‘verkoop’, ‘fondsenwerving’ of ‘acquisitie’.
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onze cursisten keer op keer toe zichzelf zo nu en dan precies zo te gedragen. Wanneer de belangen groot zijn en
de nood hoog. Wanneer het zo echt niet langer kan. Wanneer hier en nu een oplossing nodig is voor deze
leerling, dit gezin, deze wijk,... Het is verleidelijk om dan te vervallen in de rol van de verkoper met de voet tussen
de deur, of de missionaris. Keer op keer dezelfde boodschap herhalend, net zo lang tot dat het publiek, de klant,
de cliënt, de collega, zich gewonnen geeft. Adviserend verkopen werkt anders. Vraagt van u om de aandacht te
verplaatsen. Van uzelf naar de ander. Van uw ambities en verlangens, naar de wensen en behoeften van uw
gesprekspartners.

4. Vertaal naar
een voorstel

1. Maak
contact

3. Wat houdt
de ander
bezig?

2. Sluit aan

Figuur 1. Adviserend verkopen
Zoals in figuur 1 wordt samengevat is het allereerst nodig om (1) contact te maken met diegenen die u wilt
overtuigen van de noodzaak om nú aan de slag te gaan. Non verbaal en verbaal. Bijvoorbeeld door oogcontact,
door een luisterende en open houding aan te nemen. Maar ook door van meet af aan te vragen naar de ander.
Begin niet met uw wereld, uw organisatie, maar vraag naar de wereld van de ander. Moeilijk wanneer alles in u
tegelijkertijd schreeuwt om aandacht voor dit ene probleem!
Realiseer vervolgens de aansluiting (2) met uw gesprekspartners. U doet dit vooral door uw betrokkenheid en
oprechte belangstelling te tonen. En door vragen te stellen. Goede vragen.
Al doende krijgt u een beeld van datgene wat de ander bezighoudt (3). Al die tijd hebt u het niet over dat wat zich
in uw hoofd afspeelt, uw mogelijke zorgen. Pas wanneer u weet wat uw gesprekspartners bezighoudt, gaat u op
zoek naar een voorstel voor een plan van aanpak (4). Een plan dat zowel uw belangen, als die van uw
gesprekspartners dient. U werkt samen aan dit plan van aanpak. En vertelt al doende ook wat uzelf bezighoudt,
wat u wenselijk vindt en hoe u aankijkt tegen de te bewandelen weg.

Het gesprek over de toekomst
Het proces van eerste contact tot samenwerking bestaat meestal uit meer dan één gesprek. Bijvoorbeeld een
kennismakingsgesprek, een of meerdere gesprekken waarin de behoeften van alle partijen nader besproken
worden, een gesprek waarin de verschillende mogelijkheden of opties worden bespreken. Laten we het gehele
proces eens wat beter bekijken.

Van start gaan
Een goede voorbereiding is het halve werk. U verdient een goede voorbereiding, ondanks het feit dat er vaak veel
werk in gaat zitten, uiteindelijk dubbel en dwars terug. Bedenk dat uw gesprekspartners heel snel in de gaten
hebben of u zich hebt voorbereid: wat weet u van bijvoorbeeld de rol van uw gesprekspartners, het wettelijke
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kader waarmee zij rekening hebben te houden, de belangrijkste doelgroepen waarop zij zich richten, hun
ambities, de problemen waarvoor zij zich geplaatst zien?
Vooral wanneer u uw gesprekspartners voor de eerste keer persoonlijk ontmoet, is de eerste indruk die u maakt
van doorslaggevende betekenis: collega’s zien u zitten, of hebben bij de eerste handdruk al het idee dat het
tussen u en hen niet klikt. Het belangrijkste advies is snel contact te maken. Door ontspannen aan het gesprek te
beginnen, oogcontact te maken en snel van een positieve houding en oprechte belangstelling in diegenen met
wie u aan tafel zit, blijk te geven.
Een algemeen inleidend gesprekje, waarbij u niet meteen in het diepe springt en de koe bij de hoorns pakt, biedt
hiertoe goede mogelijkheden. Bijvoorbeeld over actuele, relevante ontwikkelingen.
Na deze contactuele fase moet duidelijk worden wat er tijdens het gesprek behandeld gaat worden. Hier wordt
vaak, onterecht, te snel over heen gestapt. Alsof het iedereen wel duidelijk is, waarom we bij elkaar zitten. Maar
voordat u aan het werkelijke gesprek begint, verdienen vier zaken aandacht:
•
Een goed omschreven doelstelling geeft het gesprek richting en houdt iedereen bij de les.
•
Maak duidelijk wat het gewenste resultaat is en welk voordeel het met zich meebrengt wanneer dit lukt.
Het doel daarvan is uw gesprekspartners duidelijk te maken dat er een goede reden is om actief deel te
nemen.
•
Geef aan hoeveel tijd u voor het gesprek denkt nodig te hebben.
•
Stel een controlevraag. Zo gaat u na of iedereen instemt met het doel van het gesprek en bindt u alle
gesprekspartners aan het doel. Een controlevraag kan kort zijn, bijvoorbeeld: “Bent u het eens met dit
voorstel?”, “Zitten we op dezelfde golflengte” of “Hebben we hiermee de uitgangspunten voldoende
duidelijk geformuleerd?”

Ambities en waarden in beeld brengen
Zoals gezegd, u weet waarschijnlijk precies wat u uit dit gesprek wilt krijgen. Vaak is de oplossing, of zijn de
gewenste afspraken, u al bij de start duidelijk. Het gaat er nu echter om, anderen mee te krijgen, te motiveren om
met u serieus werk te maken van deze uitdaging, dit knelpunt. U bent met andere woorden nog niet zo ver, dat u
al een plan van aanpak op tafel kunt leggen in de wetenschap dat iedereen enthousiast zal reageren en er met u
de schouders onder wil zetten. Maar wat brengt beweging? U komt daar alleen achter door dit te onderzoeken.
Het is aan u om uw gesprekspartners bij de hand te nemen en samen met hen ambities en waarden goed in kaart
te brengen. Dat doet u door gericht vragen te stellen en samen het probleem helder in kaart te brengen en visies
over gewenste oplossingen, met andere woorden: door de huidige en de gewenste situatie te analyseren.
Maar behalve het analyseren van de huidige en de gewenste situatie, wilt u ook de kloof omschrijven die er
tussen beide situaties bestaat, zodat u een beter beeld krijgt van de door iedereen beleefde noodzaak. Niet al uw
gesprekspartners hebben hiervan meteen een duidelijk beeld. Een belangrijke taak van u is hen te helpen de
kloof duidelijk te omschrijven. Deze hulp houdt in dat u vaag omschreven problemen (Bijvoorbeeld: ‘Het is lastig
om een duidelijk beeld te krijgen van thuiszittende leerlingen, we hebben nu eenmaal niet alles onder controle’)
moet omzetten in duidelijke verklaringen (Bijvoorbeeld: ‘Het is ons tot nu toe niet gelukt om contact te krijgen met
leerplichtambtenaar Janssen, wij hebben last van twee ouderparen die weigeren mee te werken aan de realisatie
van het handelingsplan’). Als de kloof duidelijk is geworden, wordt het tijd om te bepalen wat de gevolgen van de
kloof zijn, als die niet wordt aangepakt, en wat de opbrengsten zouden kunnen zijn, als de kloof overbrugd wordt.
De bedoeling van het onderzoeken van gevolgen en opbrengsten is om de interesse van de gesprekspartners om
actie te ondernemen, te vergroten. Laat uw gesprekspartners zoveel mogelijk zelf de gevolgen van de kloof voor
hun organisatie, hun werkzaamheden vaststellen.
Vergeet vooral niet om meerdere kanten op te kijken. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld liggen op het terrein van
kosten, kwaliteit, productiviteit en resultaten, betrouwbaarheid of reputatie en invloed op situaties of andere
partijen.
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Door de gevolgen van de kloof duidelijk in kaart te brengen, verbreedt u eigenlijk de kloof. Of beter: u laat uw
gesprekspartners zelf deze kloof verbreden door hen te stimuleren de gevolgen van de kloof zelf te formuleren.
Als zij inzien dat de kloof inderdaad groot is, dan komen zij uit zichzelf tot de conclusie dat het nodig is om actie te
ondernemen. Dat is beter dan wanneer uzelf met oplossingen komt. Dat kan gezien worden als het opdringen van
uw probleembeschrijving en uw oplossingen, wat vaak een averechts effect heeft. Zeker wanneer u elkaar nog
niet zo goed kent.

Welke weg bewandelen we samen?
Als u samen de gevolgen van de kloof hebt vastgesteld, bestaat de volgende stap uit het onderzoeken van de
opbrengsten, als er actie ondernomen wordt. Ook nu is het belangrijk dat uw tafelgenoten zelf de voordelen gaan
inzien van het ondernemen van actie. Daarin kunt u richting geven door het stellen van vragen. Op het moment
dat anderen de mogelijke opbrengsten zelf onder woorden brengen, overbruggen zij zelf de kloof en zijn zij eerder
geneigd om met u in zee te gaan. Onder deze omstandigheden hoeft u dus niets op te dringen, maar ‘slechts’ van
dienst te zijn als sturend en goed luisterend gesprekspartner.
Zodra u samen een behoefte hebt gedefinieerd en een duidelijk beeld hebt van de daarmee samenhangende
opbrengsten, breekt de volgende fase aan, namelijk die van het ontwikkelen van opties. Wat zijn de mogelijke
wegen die kunnen worden bewandeld om tot een oplossing te komen? Welke voor- en nadelen heeft elke weg?
U schuift dus niet een kant-en-klare oplossing naar voren! Ook in dit stadium gaat het er eerst en vooral om
samen tot een aanpak te komen.
Ook al is voor u zonneklaar welke oplossing de beste is, dan mag u anderen niet het recht ontzeggen om daar
zelf achter te komen. Daarnaast wilt u de kennis en ervaring van uw collega’s, doelgroepen en andere
stakeholders, natuurlijk graag benutten. Uiteindelijk hechten uw gesprekspartners, net als uzelf, de meeste
waarde aan een plan van aanpak dat mede met eigen inbreng tot stand is gekomen.
Het voorlopige einde van het proces wordt gevormd door de afsluiting. Dit is voor veel professionals het
moeilijkst. Om twee redenen. In de eerste plaats vinden zij het moeilijk om direct aan iedereen te vragen: “Doe je
mee?”. Op zichzelf is dat om de hete brei heen blijven draaien best begrijpelijk. U hebt tenslotte veel
voorbereidend werkt verricht en nu moet de kogel door de kerk. U vraagt zich af: “Doen ze het of doen ze het
niet?” In het laatste geval was alle moeite tevergeefs. In de tweede plaats is het zaak nu met elkaar concrete, niet
vrijblijvende afspraken te maken over de uitvoering. Wie gaat wat doen en wanneer? Met welke gewenst
resultaten?
Een belangrijke valkuil is vanaf dit moment over te gaan tot de orde van de dag en hoogstens zo nu en dan nog
enkele voortgangsgesprekken te hebben (zelfs daarvan is overigens lang niet altijd sprake). Zorg er voor dat u
altijd in contact blijft met al diegenen waarmee u eerder rond de tafel zat. Ook als het proces niet tot
overeenstemming of afspraken heeft geleid! Het is altijd van groot belang een band met al uw gesprekspartners
te houden.
Misschien ontstaat bij u de indruk dat u zich alleen met de begeleiding van het gespreksproces bezighoudt en zo
beweging brengt. Dit is zeker niet het geval. Gedurende het gehele proces brengt u ook uw standpunten in,
vertelt u anderen van uw zorgen, uw wensen en hoe wat u betreft een gezonde toekomst er uit ziet. U bent
immers ook een gesprekspartner. Wat u nadrukkelijk niet doet is uzelf en uw mening op de voorgrond plaatsen en
opleggen aan uw gesprekspartners.

Dit artikel is een bewerkte samenvatting van een hoofdstuk uit het boek ‘Onderneem met zin! En
behoud uw gezonde verstand. Een handleiding voor non-profitorganisaties.’, Drs J.A.J. van der Horst
SMP (2010) Amsterdam: Uitgeverij SWP.
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