


Zoom lunch 26 oktober 2020 VAO

o Doel, programma, werkwijze
o Drie thema’s uit boek Effectieve Gesprekken:

o Adviesvaardigheden
o Wie is mijn gesprekspartner?
o Welke overtuigingen maken mij het meest effectief?

o Offline training 8 december 2020
o Poll 1: Adviseren is voor mij…
o Enkele conclusies
o Poll 2: De effectieve adviseur
o Overtuigingsoefening
o Presentatie: Motivatiebalans



Doelstelling training 8 december 2020

Doelstelling: na de training:
o Heb je inzicht in wat effectieve acquisitie is
o Begrijp je de psychologie achter de processen beter
o Haal je meer resultaat uit je acquisitiegesprekken



Oefening in overtuigen
o Een van u heeft de rol om de ander te overtuigen
o De adviseur kiest een onderwerp waarvan hij de ander wil overtuigen. 

Bijvoorbeeld keuze voor een bepaalde vakantie of auto. Mag ook jouw 
dienstverlening zijn.

o De adviseur tracht vervolgens de ander te overtuigen.
o De gesprekspartner moet weerstand bieden aan de pogingen van de 

adviseur om hem te overtuigen, maar niet tegen elke prijs. Als je je 
daadwerkelijk overtuigd voelt, mag je toegeven.

o Na 5 minuten beëindigt u de oefening 

De rol van de observant. Pak pen en papier en noteer:
o Het aantal vragen dat de adviseur stelt
o Het aantal keren dat de adviseur iets vertelt
o Het aantal keren dat de geadviseerde reageert
o Geef na afloop van 5 minuten kwantitatieve en kwalitatieve feedback.



Onderzoek toont aan dat
o In succesvolle adviesgesprekken:

o De geadviseerde meer praat dan de adviseur
o De adviseur meer vraagt dan informatie geeft



Onderzoek toont aan dat 
o In succesvolle adviesgesprekken:

o De geadviseerde meer praat dan de adviseur
o De adviseur meer vraagt dan informatie geeft

Echter de meeste adviseurs:
o Praten te veel
o Vragen te weinig



1. Openingsfase

2. Onderzoeksfase

3. Aantonen Deskundigheid

4. Verwerven Commitment

Vier fasen in een acquisitiegesprek



100% 
tevreden



Wanneer advies niet kan!

o de geadviseerde ervaart geen probleem
o de geadviseerde ziet in oplossing onvoldoende 

toegevoegde waarde
o de geadviseerde vindt/percipieert de kosten van de 

verandering te hoog in relatie tot probleem en 
toegevoegde waarde

o de geadviseerde heeft geen vertrouwen in de persoon 
van de adviseur of diens expertise



Boek en/of training op 8 december 2020

o Boek bestellen: www.effectievegesprekken.nl

o Geïnteresseerd in training op 8 december: stuur 
een mailtje naar: info@peopleplus.nl

http://www.effectievegesprekken.nl/
mailto:info@peopleplus.nl

