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Robots zijn wel al zover dat ze effect kunnen hebben op 
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Inhoudsopgave

Deel 1  

Inleiding, doel, structuur en begrippen 
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Deel 2 

Het Tornado model 
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2.7	 DISC-profiel	in	kaart	brengen	 105
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Deel 3  

De gespreks structuur 
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Deel 4  

De nazorg voor klanten en voor jezelf
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Deel 1 

Inleiding, 

doel, 

structuur 

en 

begrippen 
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Wat doe je als een klant belt – of voor je staat – en je een 

vraag stelt? Die klant wil geïnformeerd, voorgelicht of 

geadviseerd worden. Hoe kun je die klant snel en excellent 

te woord staan als je doel hem een 9+ beleving geven is? 

Een 9+ met passie, emotie en liefde voor de klant? 

Welk gevoel geef jij de klant mee, tijdens en na het 

verkoop- of adviesgesprek? 











De adviseur 




         







de adviseur

bankadviseur

verkoper

callcenter-agent

professional

vertegenwoordiger

winkelpersoneel

sales en account manager
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One shot! 





























Excellente Klantbediening 
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Jij als (tijdelijke) oplossing! 
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1.1 Structuur en opzet 
van het boek 

In dit boek worden verschillende strategieën behandeld 

en vertaald naar jou, als de adviseur die in gesprek 

gaat met klanten. Jij wordt in dit boek gezien als de 

onderscheidende factor die zorgt voor succes voor je 

organisatie. Maar ook voor succes in je eigen carrière. 





   













Indeling 
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Jij bent aan zet! 








            






