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“Stel je voor, je staat op de dansvloer en je ziet 
een leuke man. In het voorbijgaan kijkt hij je aan. 
Misschien maar twee seconden, maar er is even 
contact. Pats: hij blijft in je hoofd zitten. Als hij 
doorgelopen was zonder je een blik waardig te 
gunnen, was de magie verdwenen en was je hem 
alweer vergeten. Zo werkt het ook tussen een 
klant en een ondernemer.”

Die net iets langere blik op de dansvloer, dat is waar 
Ad van Beek op inzoomt. Als retailspecialist is hij 
onder andere door de Leerdamse ondernemersver-
eniging ingeschakeld, met als centrale vraag: hoe 
wordt jouw klant geraakt? Het antwoord: wees jezelf. 
Een kort antwoord, maar niet eenvoudig, merkt Van 

Beek tijdens de trainingen die hij geeft. “We gedragen 
ons vaak zoals we denken dat anderen willen dat we 
ons gedragen. Dat gedrag is ingegeven door angst.” 

Dansen met klanten
Om dat patroon te doorbreken werkt Van Beek van-
uit de haptonomie: de balans tussen denken, voelen 
en doen. Klinkt zweverig, geeft hij zelf direct toe. Dat 
lijkt haaks te staan op de Hollandse koopgeest van 
‘niet lullen, maar poetsen’. Toch zijn ondernemers 
laaiend enthousiast over zijn lezing ‘Dansen met 
klanten’. 
Dat heeft wellicht te maken met de ondertitel: ‘Zes 
principes die leiden naar meer omzet’. En met de 
praktische aanpak die Van Beek hanteert. “Ik werk 
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veel met filmpjes die ik maak met de verborgen 
camera. Ik ben altijd op jacht naar positieve voor-
beelden van contacten tussen winkelmedewerkers 
en consumenten. Maar helaas is 95 % van de beelden 
die ik verzamel ronduit beroerd.” Bij het zien van de 
filmpjes is de reactie in de zaal meestal: dit kan niet 
waar zijn. “Toch is het echt zo dat de klant heel vaak 
zijn geld wel wil uitgeven, maar dat het niet lukt door 
de opstelling van de eigenaar of het personeel.”

In zijn boekje ‘Ik wil meer omzet’ schrijft Van Beek: 
“Verkopen is vooral een kwestie van goed luisteren, 
maar niet veel verkopers hebben dat door. Heel veel 
praten is echt niet nodig. Tast iemand af door te 
observeren en vragen te stellen. De eigen lichaams-
houding speelt daarbij trouwens een belangrijke rol. 
En: maak een praatje. Ja: een praatje.”

Hebben de winkeleigenaars en -medewerkers de 
beelden van de mystery shopper eenmaal gezien, dan 
zijn ze vaak overtuigd van het nut van een trainings-
programma met Van Beek. Dat is het moment om de 
diepte in te gaan. “Houd je wel genoeg van jezelf om 
je eigen ik te durven laten zien? Werk vanuit je passie, 
dan durf je ook echt de ander te zien. Diegene merkt 
dat. Dan ben je waar je wezen moet: je klant wordt 
geraakt en gunt je iets.”

Rotwoord
De gunfactor was ook het thema van de lezing die 
communicatiespecialist Henk de Breij uit Hagestein 
in oktober hield bij de onlangs opgerichte business-
club Contactus. Ook hij hamert op het belang van 
echt contact. “Netwerken vind ik een rotwoord. Ik 
heb het liever over ontmoeten. Als een gek visite-
kaartjes uitdelen werkt niet. Er moet een klik ont-
staan, of liever nog een vriendschap.” 

Dat gebeurde tussen Aleid Wolfsen, voormalig bur-
gemeester van Utrecht, en Christian Prudhomme, 
directeur van de Tour de France. “Hun contact heeft 
er zeker aan bijgedragen dat de Tour volgend jaar 
start vanuit Utrecht. Dat idee begon jaren geleden 
op een bierviltje, met een paar mensen waaron-
der ik met een passie voor wielrennen. We hebben 
een lange adem moeten hebben. Toen in 2010 de 
tourstart naar Rotterdam ging, waren we diep teleur-
gesteld. Maar als je maar volhoudt, gaan mensen het 
je gunnen.” 

Belangrijkste tip van De Breij: “Houd vast aan je pas-
sie. Die heb je als ondernemer, anders was je geen 

ondernemer geworden. Maak plannen, het is niet erg 
als ze mislukken. Weet dat veel mensen een idee gek 
vinden, totdat het een succes is. Dan wil iedereen 
erbij horen.”

De Gunfactor

‘Gunfactor moet je verdienen’

Peter van de Merwe is eigenaar van Peterson 
Herenmode in Leerdam. Hij staat ‘honderd 
procent’ achter het advies van Ad van Beek om 
als ondernemer jezelf te zijn. “Ik vind mijn werk 
leuk en dat hoop ik ook uit te stralen. Ik pas me 
wel aan mijn klant aan, maar ik verander niet. 
Het allerbelangrijkste vind ik een eerlijk advies. 
Daarvoor heb je wel die klik nodig, waarover 
Henk de Breij in zijn presentatie vertelde. Want 
in mijn kledingadvies geef ik deels ook mijn 
mening. Dat kan alleen als ik goed aanvoel wat 
iemand zoekt. Samen met de klant probeer ik 
ervoor te zorgen dat hij de deur uitgaat met 
kleding waarin hij zich goed voelt. Als dat lukt, 
komt hij terug. De gunfactor, die moet je 
verdienen.”

Ad van Beek: ‘Maak een praatje.’

Henk de Breij: ‘Houd vast aan je passie.’
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