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Stel je eens voor wat heerlijk het zou zijn als je weet wie je klanten zijn. Dat je weet 
wie er interesse in jouw organisatie heeft. In de praktijk komt het dan ook vaak voor 
dat de ondernemer of de organisatie geen idee heeft met welke klanten ze nu zaken 
zouden willen doen. De visie dat iedere ondernemer een wishlist heeft van minimaal 
100 klanten waar je graag zou willen zitten, is in de afgelopen jaren dan ook een 
utopie gebleken. Dus is het uitgangspunt nu: start maar eens met een lijst van 20 
prospects. Dat moet lukken.

Dat lukt zeker met de achterliggende informatie en leadgeneratie die Snoobi
bewerkstelligt. Door hun slimme dashboard wordt dat dan ook geweldig inzichtelijk. 
Tel daarbij op de grote database met CRM gegevens en het plaatje is compleet. Alles 
wordt op een presenteerblaadje aangeleverd.
Het was dan ook opvallend dat ik te horen kreeg dat de meest gestelde vraag is: 
“Maar hoe doe je dat dan? Het opvolgen en nabellen van al deze gegevens.” Voor mij 
is het simpelste antwoord: gewoon doen. In de praktijk daarentegen komen hele 
andere zaken aan bod. 

Stel je eens voor…

Om te beginnen heb je koude acquisitie en 
lauwe/ warme acquisitie. Koud betekend dat 
je niemand in de organisatie kent, überhaupt 
niet weet of de organisatie interesse in je 
heeft dan wel bij je past. Kortom, om het als 
volgt aan te geven, je rijdt langs een prachtig 
kantoor en bedenkt: daar zou ik wel willen 
zitten. Dat is koud. Lauw is dat er al contact is 
geweest, iemand heeft er al over gesproken, 
iemand heeft al een paar maal op je website 
gekeken, je bent eens doorverwezen of je 
hebt een mail gezonden. Hier is de kou vanaf. 
Er zou zomaar latente behoefte kunnen zijn. 
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Behalve dat er weerstanden kunnen zijn vanuit de prospect, misschien herkenbaar:  
“We hebben hier al iemand voor, het komt niet gelegen, til het maar over de vakantie 
heen of we hebben geen interesse.”, zijn er ook aan aantal weerstanden die u 
waarschijnlijk zelf herkent. Zoals deze bijvoorbeeld:  “Wie zit er op mij te wachten, ik 
ga ze toch niet zomaar bellen, eerst nog even de vergadering voorbereiden of cold
calling is toch niet meer van deze tijd?” Wel, niets is minder waar. Cold calling, ofwel 
koude acquisitie, is een geweldige tool om je klanten te bereiken, met ze in gesprek te 
gaan, informatie te verkrijgen of als ultiem doel: een afspraak mee te maken. 
Bij het bellen is het belangrijk dat je het doel voor ogen hebt. Wil je een e-mail adres, 
wil je de juiste contactpersoon weten of wil je de afspraak maken? Dit zijn allemaal 
verschillende doelen en hebben een verschillende insteek nodig. Het is handig als u 
zich hiervan bewust bent. Verder is het fijn een goede voorbereiding te hebben en 
paraat te hebben wat uw USP is. Sterker nog, waar ligt het pijnpunt van de klant om 
deze hiermee te triggeren. En uiteindelijk de afspraak voor hulp te maken.

Koude acquisitie is vooral ook een praktisch vak. Je moet 
het gewoon doen. Toch blijkt dit gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. De persoonlijke weerstanden willen nog 
al eens de overhand nemen of je te laten verzanden 
in een constant uitstelgedrag. Het grappige is als je 
mensen vraagt, die uiteindelijk toch zijn gaan bellen, 
de antwoorden verrassend tegendraads zijn. Als ze 
eenmaal gestart zijn wordt al snel bemerkt dat je leuke 
gesprekken hebt, je veel informatie kunt verkrijgen en zelfs 
dat er afspraken gemaakt worden. Het blijkt in de praktijk dat als 
je dit samen doet je er een positieve energie van krijgt. En dat is fijn. Want energie 
hoor je aan de telefoon. Je kunt dan de gesprekken finetunen en ingaan op de inhoud, 
maar ook: hoe zit dat met het gebruik van je stem, ben je overtuigend genoeg en hoe 
is je houding  aan de telefoon? Ook allemaal zaken die meespelen bij koude acquisitie.

Hoe ga je met weerstand om?

Whitepaper: Wat te doen met al die informatie? 3



En dan blijkt dus dat het verkrijgen van leads zeker gebaat is bij koude acquisitie, 
maar hoe pak je dit dan aan?

Als je een bestand hebt ontvangen met prospects die regelmatig op je website 
hebben gekeken is de volgende stap in kaart te gaan brengen wie je binnen de 
organisatie nodig zou hebben om in telefoongesprek mee te gaan. Het meest voor de 
handliggende referentiekader hiervoor is de wetenschap met wie je meestal spreekt 
in de organisatie, ofwel de persoon wiens functie er iedere keer op het visitekaartje 
verschijnt. Nou kan ik natuurlijk beamen dat functiebenamingen per organisatie 
kunnen verschillen, maar ik ben er van overtuigd dat er een gemeenschappelijke deler 
is. Een goede start is dan ook in een aparte belronde, in samenspraak met social
media, er achter  komen wie de desbetreffende persoon is binnen deze organisatie en 
dit dan ook als zodanig in kaart te brengen. Zorg dat je minimaal een lijst van 20 
prospects op deze manier in kaart gebracht hebt. Een goede tijd om dit uit te zoeken 
zijn de vakanties. Dan hebben de receptionistes wat meer tijd om je behulpzaam te 
zijn. Stel dan ook de beste vraag die je je kunt bedenken, namelijk: “Wilt u me 
helpen?”

Het blijft natuurlijk een wonderlijk gegeven .Je weet dat er 
interesse is in je organisatie, maar wie heb je daar binnen 
nu nodig? Wie heeft er nu op jouw site gekeken?

En dan heb je je lijst van de eerst batch van 20 compleet. 
Klaar voor de volgende ronde. Wees je er van bewust dat 
ieder telefoontje dat je pleegt ook zorgt voor je imago, 
branding en naamsbekendheid en dat het noemen van je 
bedrijfsnaam gaat gonzen in de organisatie. Vaak worden 
dit soort cruciale gedachtes aan de kant geveegd. Terwijl je 
er geen idee van hebt wat er bij koffiezetapparaten 
allemaal besproken wordt.

Koude acquisitie levert wel degelijk leads!
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Het is toch geweldig dat je nu weet dat er bedrijven interesse hebben in jouw 
organisatie!

De volgende stap is te bellen met de in kaart gebrachte contactpersoon en hier een 
relatie mee aan te gaan. Wees je er van bewust dat je niet meteen in het eerste 
telefoongesprek je verhaal kunt doen en dat er soms wel meerdere keren nodig zijn 
om de juiste contactpersoon aan de telefoon te krijgen. Dat werkt evenredig met de 
grootte van de organisatie.  Hier gaat dan ook het geweldige spreekwoord op: De 
aanhouder wint!

Mocht je na het lezen van deze whitepaper willen weten hoe dat dan verder gaat, kijk 
eens op de website en wellicht kunnen we samen bellen!

Koude acquisitie levert wel degelijk leads!
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Marianne kunt u boeken als spreker of columnist 
over acquisitie en koud bellen. Ook geeft zij 
workshops en masterclasses. Voor meer 
informatie zie: www.mariannevandewater.nl.

Quorum Preliminary Sales
E-mail: info@q-p-s.nl
Telefoon: (0251) 65 44 14
Website: www.q-p-s.nl


