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Klantenbinding in  
10 seconden

 tekst en fotografie MAAIKE TINDEMANS

Je hebt als winkelier slechts tien seconden om klanten een warm en persoonlijk welkom te 
geven. Hoe zorg je ervoor dat je klanten snel herkent, hoe onthoud je hun interesses en hoe 
maak je van elk winkelbezoek een beleving? Trainer Ben Noordermeer geeft de tips en de trucs.

“Winkelier zijn is een moeilijk beroep”, zegt Ben Noorder-

meer, verkooptrainer bij MKB Cursus & Training. “Dat wordt 

vaak onderschat. Bij veel andere beroepen heb je de tijd om 

je te verdiepen in een klant. Winkeliers hebben die tijd niet. 

Klanten komen binnen, en winkeliers moeten hen meteen 

herkennen. Ze moeten weten wat de klant de vorige keer 

heeft gekocht, en waar het vorige gesprek over ging. Zo 

kunnen ze betere vragen stellen, en bouwen ze een band op. 

Het is een vak, dat je kunt leren door het veel te doen. Maar 

het begint bij bewustwording: weet wat je doet, en wat je 

kunt verbeteren. Daardoor gaat het je steeds beter af.”

Is het nodig om elke klant te kennen?
“Jazeker, want een persoonlijke benadering doet veel met 

klanten. ‘Goedemorgen meneer Jansen, hoe maakt u het?’ 

voelt veel warmer dan alleen ‘goedemorgen’. Dit is ook een 

van de geheimen van het succes van Starbucks. De mede-

werkers van Starbucks vragen om je naam, en schrijven deze 

op je beker. Zo geven ze elk kopje koffie een persoonlijk 

tintje. En ze zijn goed getraind, waardoor ze een open, vrien-

delijke blik hebben, en juiste vragen stellen. Zo maken ze een 

bezoek aan Starbucks tot een beleving.”

Een winkelier ziet misschien wel honderd klanten 
per dag. Hoe slaagt hij erin om alles van hen te 
onthouden?
“Daar is een truc voor, en dat noem je associëren. Je zoekt 

een opvallend kenmerk van een klant, bijvoorbeeld een gekke 

bril, een puntige neus of een kaal hoofd. Vervolgens leg je 

een link met hetgeen je wilt onthouden. Bijvoorbeeld: ‘man 

met puntige neus leest graag over geurige kruiden’, ‘man met 

stoere tatoeage houdt van stoere sigaren’ of ‘vrouw met veel 

make-up en sterk parfum koopt regelmatig geurolie’. Zo leg 

je verbindingen in je geheugen. De volgende keer dat je die 

man met die stoere tatoeage ziet, associeer je dat meteen 

met stoere sigaren. Daardoor herinner je je waarschijnlijk ook 

het gesprek dat je hierover met hem had. Het is alsof je in je 

geheugen het laatje van die klant opentrekt.”

Lukt het om dit elke dag toe te passen?
“Jawel. In het begin is het erg intensief. Telkens denk je: ‘Dit 

was een leuk gesprek. Hoe kan ik dit het beste onthouden?’. 

Aan het einde van de dag ben je uitgeput. Maar je zult mer-

ken dat het steeds gemakkelijker gaat. Op een gegeven 

moment gaat het vanzelf.”

Hoe gebruik je die klantenkennis in de gesprekken 
met je klanten?
“In elk gesprek is het belangrijk om nieuwsgierig te zijn, en 

vragen te stellen. Zo toon je je oprechte interesse. De klan-

tenkennis die je opbouwt, geven goede aanknopingspunten 

voor een volgend gesprek. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe 

een product beviel. Vervolgens is het de kunst om een bele-

ving rondom het product te creëren. Dus: leest een klant 

graag de Linda? Zorg dan dat je weet waar de Linda over 

gaat, zodat je erover mee kunt praten.”

Hebben winkeliers voldoende kennis over hun 
producten om de juiste beleving te creëren? 
“Ondernemers hebben die kennis vaak wel. Ze kopen de 

producten in, en ze praten met vertegenwoordigers. Mede-

werkers hebben soms onvoldoende kennis over het assorti-

ment. Daarom zou het goed zijn als zij de producten beter 

bekijken, bijvoorbeeld tijdens het vullen van de vakken of het 

spiegelen van de winkel. Het is voldoende om even de kop-

Train jezelf om elk leuk  
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pen te lezen van de tijdschriften of om de nieuwe geuren 

voor in de oliebranders te bekijken. Een beetje kennis geeft al 

meer handvatten voor een goed gesprek.”

Welke methodes zijn er nog meer om klanten aan 
je te binden?
“Het werkt altijd goed om iets weg te geven. Zorg er wel voor 

dat je dit persoonlijk houdt. Misschien vind je het leuk om 

kinderen een snoepje te geven. Maar doe dit alleen bij de 

klanten waarbij de moeders dat waarderen. Bij een kind met 

een raw food-moeder sla je hiermee de plank mis. Misschien 

heb je een keer een leuke weggever van de Donald Duck. 

Bewaar deze dan voor dat ene jongetje dat telkens van zijn 

zakgeld de nieuwste Donald Duck pockets komt kopen.”

Welke methodes zijn er om bepaalde producten een 
extra beleving te geven?
“Het organiseren van exclusieve avonden werkt altijd goed. 

Misschien wil je bijvoorbeeld de middelbare scholieren in 

jouw marktgebied bereiken. Organiseer dan in augustus een 

back-to-schoolavond. Zorg voor de juiste sfeer, bijvoorbeeld 

met hapjes en drankjes. En zorg dat je iets bijzonders te 

bieden hebt, bijvoorbeeld een extra uitgebreid assortiment 

waarbij zij de eerste keuze hebben. En geef geen korting, 

want met korting geef je nooit de juiste beleving.”

Tot slot, welke tips zou je winkeliers nog willen 
geven?
“Zorg dat het niet bij mooie gesprekken blijft maar beweeg 

klanten ertoe om producten te kopen. Hier zijn verschillende 

methodes voor. Geef klanten bijvoorbeeld de keuze. Klanten 

kunnen gemakkelijk ‘nee’ antwoorden op de vraag: ‘Wilt u 

deze pen kopen?’. Het is moeilijk om ‘nee’ te zeggen op de 

vraag: ‘Wilt u de gele of de blauwe pen kopen?’. Ook kun je 

klanten een zetje geven door op een open, leuke, vriendelijke 

manier te zeggen: ‘Zal ik het voor u inpakken?’. Je doet dan 

net alsof het vanzelfsprekend is dat ze het product willen 

kopen.”

En voor welke valkuilen wil je winkeliers waar-
schuwen?
“Voorkom dat klanten uren met je praten, want daar heb je 

de tijd niet voor. Dus geef sturing aan de gesprekken. Bij een 

open vraag kun je een lang antwoord verwachten. Bij een 

gesloten vraag antwoorden mensen kort. Gebruik ook half 

open vragen. Zo toon je je interesse, en zit je toch geen 

uren aan een klant vast. En focus je niet te veel op één 

gesprek. Laat ook de andere klanten merken dat je hen 

gezien hebt. Dus geef een knikje en steek even kort je hand 

op. Een kort gebaar is al voldoende om je welkom te voelen 

in een winkel.” 

Kennis van de producten  

gee� handvatten voor een  

goed gesprek
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