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De nieuwe standaard in acquisitie 
Hoe kom ik bij nieuwe klanten aan tafel? Dit is een van de belangrijkste vragen voor iedere ondernemer, of 
ZZP’er. Traditionele methoden zoals koude acquisitie leveren te weinig rendement op en worden als 
negatief ervaren. Daarbij legt de AVG-wetgeving allerlei restricties en voorwaarden op voor business-to-
business acquisitie. 
 
Het is tijd voor een nieuwe, positieve en effectieve acquisitieaanpak: de Par5 methode. Speciaal ontwikkeld 
voor iedereen die op een professionele en persoonlijke manier afspraken wil maken met potentiële klanten. 
Zonder opdringerig te zijn en geheel AVG-proof. Met een conversie die vijf tot tien keer hoger ligt dan bij 
traditionele acquisitiemethoden.  
 
De Par5 methode is een volledig geïntegreerde aanpak van het ontdekken en selecteren van leads tot het 
maken van zinvolle afspraken. Alle belangrijke kanalen en communicatiemiddelen komen aan bod, 
waaronder social selling, referral marketing, netwerken, offline events, telefoongebruik, mailingen, 
contentmarketing en krachtige online tools.  
 
Een introductie 
In maart 2019 is het boek De par5 methode verschenen, waarin we ingaan op alle facetten van moderne 
business-to-business-acquisitie en de Par5 methode uitgebreid doornemen. Het boek zit vol met 
stappenplannen, modellen, voorbeelden en best practises. In deze uitgave geven we een introductie van de 
Par5 methode. In het boek komen verder aan bod: 

 Alle essentiële tools die je nodig hebt om de Par5 methode goed uit te kunnen voeren, zoals een hitlist, 
painlist, case stories en diverse online tools. 

 Een uitgebreide beschrijving van de vijf stappen om te komen tot je acquisitie-doelstelling. 
 Alle ins en outs van de kanalen die je inzet bij de Par5 methode: social/online, telefoon, mailen, events 

bezoeken en referrals.  
 Alle tools en vaardigheden die het acquisitieproces ondersteunen, waaronder communicatie-

vaardigheden, de AVG-wetgeving, contentmarketing, Linkedin en andere socialmedia-platforms.  
 Tips en ideeën over het managen van het acquisitieproces, speciaal voor leidinggevenden van 

verkoopteams.  
 Interviews met vier gerenommeerde specialisten: Arnoud Engelfriet, juridisch specialist bij ICTRecht, 

(AVG en acquisitie); Maxim Spek (contentmarketing); Vianne Scharloo (Facebook en Instagram) en 
Corinne Keijzer (LinkedIn en Sales Navigator). 

 Een uitgebreide FAQ met de meest gestelde vragen over acquisitie en de Par5 methode.  
 Een speciale bijlage met poster van het proces van de Par5 methode en een praktisch voorbeeld van 

een creatieve mailing.  
 
Meer weten over de Par5 methode? 
 
Neem contact op met 3to1:  info@3to1.nl of bel 088-165 19 00 
Bestel het boek: www.par5.nl/boek 
 



  

 
De Par5 methode | 4 | Een introductie 

Inleiding 
Om aan nieuwe klanten te komen, heb je grofweg twee opties: marketing om klanten naar je toe te lokken 
en acquisitie door proactief prospects te benaderen. Beide manieren zijn nodig om voldoende aanwas van 
klanten te garanderen. Er is wel een belangrijk verschil tussen marketing en sales. Binnen de marketing zijn 
er in een duizelingwekkend tempo innovaties en nieuwe ontwikkelingen. De marketingmix van vijf jaar 
geleden ziet er totaal anders uit dan de marketingmix van vandaag de dag. 
 
En sales dan? Daar lijken veel minder innovaties plaats te vinden. Er wordt volop genetwerkt, beurzen 
bezocht, referrals gevraagd en social selling bedreven. Maar de meest gebruikte outbound acquisitiemethode 
in een business-to-business-omgeving is op dit moment nog steeds koude acquisitie of een variatie hierop. 
Waarom eigenlijk? Voordat we die vraag beantwoorden, kijken we eerst naar de belangrijkste veranderingen 
van de afgelopen jaren op salesgebied in een business-to-business-omgeving. 
 
Klanten zijn beter geïnformeerd 
De tijd dat klanten afhankelijk waren van informatie van verkopers over nieuwe producten, diensten of 
ideeën ligt ver achter ons. Leveranciers worden tegenwoordig pas ingeschakeld als al bijna 60% van het 
inkoopproces achter de rug is. De bepaling van wensen en eisen wordt steeds vaker volledig zonder 
tussenkomst van leveranciers gedaan. Je komt als verkoper pas in beeld als er een dichtgetimmerde tender 
of RFP op je bureau belandt. Dan mag je alleen nog keurig alle vragen invullen en vermelden wat het kost, 
aan je primaire taak als salesprofessional kom je niet toe: echte waarde toevoegen voor je klant. Dezelfde 
trend zie je ook bij consumenten. Zij hebben steeds minder vaak advies van een salesprofessional nodig om 
te komen tot het boeken van een vakantie, kopen van een keuken of afsluiten van een hypotheek of 
verzekering. Alle informatie is online te vinden en via enkele invulschermen zelf in te kopen. 
 
DMU’s worden groter 
Een andere belangrijke trend in de complexe business-to-business-sales is het aantal toegenomen DMU-
leden. Waar je voorheen met twee of drie personen te maken had, zijn er tegenwoordig gemiddeld 6,8 
personen bij de besluitvorming betrokken (CEB-Gartner research 2017). Dit betekent dat er voor iedere 
investering veel intern overleg nodig is, waarbij de individuele DMU-leden vooral gericht zijn op de belangen 
van hun eigen afdeling. Inkoopprocessen kosten hierdoor veel tijd, moeite en frustraties. Als nieuwe 
leveranciers hun diensten of producten aanbieden, is dus de eerste reflex nee zeggen. Kiezen voor de status 
quo (niets doen) is veel gemakkelijker dan onderzoeken of een alternatieve leverancier voordeel kan bieden. 
 
Going social 
Vrijwel iedereen die er zakelijk toe doet, is tegenwoordig op minstens tien manieren verbonden, bereikbaar 
en benaderbaar. We bellen steeds minder met elkaar, maar ondertussen communiceren we steeds meer via 
andere kanalen. Als je succesvol contact wilt leggen met nieuwe klanten, is gebruikmaken van een van deze 
nieuwe kanalen een logische en noodzakelijke eerste stap. Hoe laagdrempeliger het eerste contact, hoe 
kleiner de kans op een afwijzende reactie. Je moet als salesprofessional dus zelf ook verbonden, bereikbaar 
en benaderbaar zijn. 
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Samenwerken met marketing 
Online marketeers hebben tegenwoordig een breed scala aan tools tot hun beschikking: datamining, IP-
tracking en direct mail automation om maar eens wat innovatieve methoden te noemen. In de kern zijn deze 
tools alleen bruikbaar als er goede content wordt gemaakt. Content die bestaat uit prikkelende en 
vernieuwende ideeën. Manieren en methoden die hun huidige manier van werken uitdagen en inspiratie 
kunnen geven, om de uitdagingen waar ze voor staan te lijf te gaan. Online marketeers zijn al lang bezig met 
het creëren van originele content om hieraan te voldoen. Dat kunnen ze echter niet alleen. 
Salesprofessionals spelen hier ook een rol. Zij moeten trends, ontwikkelingen en vragen signaleren in de 
markt en zelf suggesties aandragen over vernieuwende en relevante content. Daarbij moeten ze hun 
tijdlijnen op hun socialmedia-platforms gebruiken om deze content te helpen verspreiden, om 
thoughtleaders te worden binnen hun eigen netwerk. 
 
Ouderwetse acquisitiemethoden 
Deze veranderingen kunnen we niet te lijf gaan door vast te houden aan ouderwetse acquisitiemethoden, 
zoals koude acquisitie. Toch is dit precies wat veel organisaties blijven doen. De belangrijkste reden hiervoor 
is simpel. De oude methoden zijn bekend, eenvoudig en meetbaar. Je verzamelt de gegevens van gewenste 
klantentypen en koopt een adressenlijst. Vervolgens maak je een geslepen pitch, je formuleert wat open 
vragen en je houdt enkele sterke Unique Selling Points (USP’s) achter de hand. Je leert enkele technieken en 
trucs aan om de gatekeeper te omzeilen, contactbezwaren te weerleggen en de afspraak te closen. Daarna 
pak je de telefoon en ga je los. Zo hebben we het altijd gedaan en dus zal het wel goed zijn. 
 
Stoppen met koude acquisitie 
Helaas. De markt is veranderd, klanten zijn veranderd en technologieën ook. Dus moeten onze 
acquisitiemethoden ook veranderen. Er zijn vijf duidelijke, objectieve redenen waarom je moet stoppen met 
achterhaalde methoden, zoals koude acquisitie. 
 
1. De effectiviteit is extreem laag. 
Hoeveel tijd en moeite moet je investeren en welke resultaten boek je ermee? Dat is met koude acquisitie 
gemakkelijk te meten. Je berekent hoeveel offertes je moet maken voor de gewenste omzet. Je bepaalt 
hoeveel afspraken hiervoor nodig zijn en kijkt dan hoeveel cold calls je moet maken om dat aantal afspraken 
in te plannen. Zelfs in de meest optimistische scenario’s kom je dan tot een schrikbarend aantal telefoontjes 
dat je moet plegen om je target te halen. Acht uur bellen per dag voor één goede afspraak is eerder de norm 
dan uitzondering. Zelfs zeer ervaren cold callers scoren tegenwoordig niet meer dan 3% conversie uit hun 
belacties. Dat betekent dus 97% bezig zijn met zinloze acties. 
 
2. Prospects houden niet van ongevraagde telefoontjes. 
Niemand houdt ervan om ongevraagd gestoord te worden door een verkoper. Privé niet en zakelijk niet. 
Meer dan 90% van de functionarissen in een business-to-business-omgeving neemt tegenwoordig de 
telefoon niet meer op voor een onbekende beller. Gatekeepers worden steeds professioneler geïnstrueerd 
en schermen beslissers uit hun organisatie sterk af. Zelfs als cold callers de gewenste contactpersoon aan 
de lijn krijgen, schiet deze meteen in de ‘afpoeier-stand’. Koude acquisitie heeft bij potentiële klanten zo’n 
slechte naam gekregen, dat je als salesorganisatie jezelf moet afvragen of je op deze manier voor het eerst 
met je prospects wilt kennismaken. 
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3. Cold calling zit vol met onethisch gedrag. 
Het gebruik van voorwendsels, leugentjes, lichte manipulaties en selectief winkelen in hele en halve 
waarheden, de praktijk van cold calling zit er vol mee: zand strooien in de ogen van de gatekeeper, een 
collega van je contactpersoon als ongewilde kruiwagen gebruiken of een afspraak afdwingen door een 
listige afsluittechniek te gebruiken. Als je de hele dag nee te horen krijgt, ga je als cold caller vanzelf over tot 
minder ethisch gedrag om nog enige resultaten te halen. Het bijzondere is dat veel boeken en artikelen over 
cold calling vol staan met dit soort trucjes en techniekjes. Ieder zijn eigen ethiek natuurlijk, maar als je op 
een professionele manier je business wilt ontwikkelen, wil je dan nog dit soort oldschool-salesgedrag 
gebruiken? Het zal ook zeker niet bijdragen aan een goede reputatie als organisatie, als je salesteam op deze 
wijze contact legt met prospects. 
 
4. De junior is vaak de klos. 
Koude acquisitie is altijd een uitdagende discipline geweest, waarbij je jezelf door een woud van nee’s heen 
moest worstelen om te komen tot een spaarzame ja. Weinig salesprofessionals hebben de juiste mindset en 
het talent hiervoor. Bijna alle salesprofessionals proberen deze taak dan ook actief te vermijden. In vrijwel 
alle organisaties is cold calling een instapbaan voor junior verkopers. Net uit de schoolbanken word je na 
twee weken interne opleiding achter een telefoon gezet, met een bellijst en een afgekloven script. “Ga maar 
afspraken maken voor je buitendienstcollega’s.” Zo zijn wij ook begonnen. De gedachte dat je als verkoper 
eerst een dikke laag eelt op je ziel moet krijgen, voordat je succesvol kunt zijn in sales, is een vergeeld 
concept uit de vorige eeuw. Nog steeds komen we salesmanagers tegen die vinden dat verkopers in hun 
organisatie eerst zes maanden lang afwijzingen aan de telefoon moeten doorstaan om ‘winterhard’ te 
worden. 
 
5. Privacywetgeving 
In 2018 zijn er nieuwe privacyregels geïntroduceerd. Deze AVG/GDPR-wetgeving (sinds eind mei 2018 van 
kracht) en de al bestaande Telecommunicatiewet stellen strenge regels aan business-to-business-
acquisitie. Koude acquisitie wordt niet verboden in deze nieuwe wet, maar wel een heel stuk lastiger 
gemaakt. Zo mag je bijvoorbeeld niet zomaar openbare gegevens gebruiken voor acquisitiedoeleinden. Je 
mag niet meer vragen naar een specifieke persoon, een rechtstreeks nummer bellen of een e-mailadres 
gebruiken voor acquisitiedoeleinden, als je deze gegevens uit openbare bronnen hebt. Je kunt dus niet 
zomaar LinkedIn checken hoe de functionaris van R&D heet die je wilt spreken en dan het algemene 
nummer bellen en vragen naar deze persoon. Bij iedere prospect moet je een afweging maken of jouw 
commerciële belang groter is dan het belang van privacy van je contactpersoon. Je kunt nog wel aan de 
gatekeeper vragen of je kunt worden doorverbonden met een persoon die gaat over R&D. Maar ja, hoe groot 
is die kans? 
 
Het is tijd voor een nieuwe aanpak 
Onze prospects zitten niet op cold calling te wachten en salesprofessionals evenmin. Daarbij is de 
effectiviteit veel te laag en wordt alleen nog maar lager door de nieuwe AVG-wetgeving. Koude acquisitie is 
morsdood. Het is tijd om er helemaal mee te stoppen en te vervangen door een betere, effectievere en 
positievere manier van acquisitie in een business-to-business-omgeving. En die is er. Het is tijd voor de 
Par5 methode. 
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Wat is de Par5 methode? 
De Par5 methode is een geïntegreerde en succesvolle acquisitie aanpak binnen een business-to-business-
omgeving. Het is een methode waarbij je alle moderne salestools inzet om in vijf stappen toe te werken naar 
de doelstelling van je acquisitieproces. Of dit nu een afspraak, het maken van een voorstel of een directe 
verkoop is. In deze introductie geven we een inleiding op de Par5 methode en behandelen we in vogelvlucht 
alle stappen.  
 
Geen hole-in-one willen slaan 
Acquisitie op de ouderwetse manier, zoals koude acquisitie, is te vergelijken met het proberen te slaan van 
een hole-in-one met golf. Je wilt in één actie van niks naar je doelstelling. De prospect kent je niet, weet niet 
wat je doet, weet niet wat hij aan je heeft en hij wordt onverwacht op een ongelegen moment door je 
gebeld. In dat eerste contact wil je hem zover krijgen om in te stemmen met een uur van zijn leven 
opofferen om een afspraak met jou te hebben. Deze stap is voor het merendeel van je potentiële klanten 
domweg te groot, dus krijg je “nee” te horen. Daarnaast worden dit soort manieren als hinderlijk of negatief 
ervaren. Je moet daarbij als cold caller vaak een hoop onethische trucjes en technieken uithalen om je 
contactpersoon aan de lijn te krijgen. Verder moet je in verband met de AVG-wetgeving door heel wat 
vervelende hoepels springen. Daarom ook liggen de succespercentages van dit soort ouderwetse manieren 
zo laag. Het is de verkeerde methode met de verkeerde intentie. 
 
Proces opdelen 
Om tegenwoordig succesvol te worden met acquisitie moet je het proces opdelen. De Par5 methode werkt 
met vijf stappen, ieder met een eigen functie. Bij iedere stap kun je gebruik maken van vijf verschillende 
kanalen. Mocht je via het ene kanaal niet verder komen, kun je switchen naar een ander kanaal. Door alle 
stappen grondig te doorlopen en de meest kansrijke kanalen te gebruiken, haal je de maximale conversie uit 
je acquisitie-inspanningen. Voor de niet golfers onder ons, een Par5 betekent dat je vijf slagen mag doen om 
een balletje op een hole te putten. Je kiest er voor om juist langzaam te gaan in het acquisitieproces. Omdat 
iedere stap van de Par5 methode relatief gemakkelijk haalbaar is, zul je zelden meer “nee” horen of op 
bezwaren stuiten. Je zet dus niet bij de eerste stappen je ‘verkopersmodus’ aan door direct een afspraak 
proberen te forceren. Dat werkt alleen maar averechts. Als je contactpersoon uit zichzelf meteen 
enthousiast is, dan kan het proces zich natuurlijk versnellen. Je prospect bepaald dus het tempo.  
 
Voorbereiden 
Voordat je start met de Par5 methode heb je eerst een aantal zaken voor te bereiden. Je moet een goede 
hitlist samenstellen, met namen van prospects en contactpersonen die je wilt benaderen. Je hebt 
succesverhalen nodig, zogenaamde case stories. Een painlist waarin je alle potentiële ‘pains’ van je hitlist in 
kaart hebt gebracht, met daarbij effectieve triggers. En ook diverse offline en online tools om je prospects te 
vinden, volgen en benaderen. Uiteraard moet ook iedere sales professional die acquisitie pleegt beschikken 
over de juiste vaardigheden en kennis. Laten we eerst eens kijken hoe de vijf stappen van de Par5 methode 
er globaal uit zien. 
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 Stap 1: Deskresearch. Van iedere prospect en contactpersoon op je hitlist ga je enkele 
relevante gegevens researchen. Je wilt onder andere weten wat ze doen, wat hun USP’s 
zijn, wat de meest recente ontwikkelingen zijn en wie ze kennen binnen je eigen netwerk. Je 
maakt een inschatting of en hoe je eigen producten of diensten van meerwaarde kunnen 
zijn voor deze prospect. Daarbij kijk je of er triggers te vinden zijn, bijvoorbeeld in de vorm 

van persberichten, publicaties, rapporten of whitepapers. Voor dit deskresearch gebruik je alle beschikbare 
online bronnen en tools, zoals Google, socialmedia-platforms, belangenverenigingen, netwerken en je eigen 
CRM-systeem. 
 

Stap 2: Op de radar komen. Je gaat werken aan je bekendheid en betrouwbaarheid in de 
ogen van je contactpersonen, door op een laagdrempelige en positieve manier in beeld te 
komen. Hierdoor komt je naam niet zomaar uit de lucht vallen als je actief contact gaat 
zoeken. Je kunt hiervoor een leuke, inhoudelijke reactie op een socialmedia-uiting van je 
prospect of contactpersoon gebruiken. Ook een papieren mailing, korte persoonlijke 

ontmoeting tijdens een event of een kort bericht naar aanleiding van een referral is zeer geschikt. 
 

Stap 3: Linken en opt-in verkrijgen. Nadat je een aantal malen op de radar bent gekomen 
van je contactpersoon, stuur je een linkverzoek aan je contactpersoon. Hiervoor kies je het 
socialmedia-platform waarop je contactpersoon het meest actief is. Hierna blijf je de ander 
volgen: liken, commentaar geven, handen schudden en het delen van interessante 
informatie. Op een gegeven moment vraag je om een positieve opt-in van je 

contactpersoon. Dit is toestemming vragen om contact op te nemen met je contactpersoon. Dit doe je niet 
alleen omdat het de kans op een positief gesprek vergroot, maar ook om ruimschoots te voldoen aan de 
AVG-wetgeving. 
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Stap 4: Het eerste live gesprek. Als je een opt-in hebt gekregen, is het tijd voor het eerste 
inhoudelijke live gesprek. Dit kan telefonisch zijn, maar het kan ook tijdens een face-to-
face-ontmoeting op een beurs, seminar, open dag of andere netwerkgelegenheid. Je voert 
een positief en inhoudelijk gesprek, zodat de ander een prettige eerste indruk van je heeft. 
Je vertelt waarom je denkt dat je waarde kunt toevoegen aan de organisatie van je 

contactpersoon. Daarbij probeer je niet meteen (geforceerd) een afspraak te maken. Je wilt eerst drie zaken 
te weten komen: nut, DMU en tijdstip. Ziet de ander potentieel nut in je propositie, is je contactpersoon de 
aangewezen persoon om hier uitgebreider over door te praten en wanneer zou een goed moment in de 
toekomst zijn voor het plannen van een afspraak? 
 

Stap 5. Doelstelling behalen. Na een eerste live gesprek is het zaak om op de radar van de 
klant te blijven. Je blijft de ander volgen, commentaar geven of hem attenderen op nuttige 
artikelen of whitepapers. Een uitnodiging  voor een workshop, open dag, evenement of 
netwerkbijkomst is ook nuttig. Er komt een moment om een afspraak te plannen. Wat 
precies de trigger hiervoor is, verschilt van prospect tot prospect. Het kan een besluit in het 

managementteam zijn om te gaan investeren, een huidige leverancier laat een steek vallen of je 
contactpersoon heeft opdracht gekregen een hardnekkig probleem aan te pakken. Het kan ook een besluit 
zijn om je een keer face-to-face te willen spreken, na alle eerdere contactmomenten via social media, mail 
en telefoon. Feit is dat een afspraak waarde moet hebben voor je prospect. Een geforceerde afspraak, waar 
je prospect niet op zit te wachten, is zonde van elkaars tijd. 
 
De vijf kanalen van de Par5 methode 
Er zijn natuurlijk veel verschillende manieren om contact te hebben met je prospects. Er zijn binnen de Par5 
methode vijf kanalen die je kunt inzetten:  
 

1. Social/online. Alle online tools, socialmedia-platforms en beschikbare digitale informatie 
die je kunt gebruiken. Hiermee voer je deskresearch uit, volg je prospects, kom je op de radar 
en kun je linken met een contactpersoon om daarna een opt-in te verkrijgen. Het is  het 
meest efficiënte kanaal en vaak je eerste keus om de eerste drie stappen te zetten. De 
communicatie met prospects vindt voornamelijk plaats door middel van het sturen en 

plaatsen van korte berichten. Dit lijkt gemakkelijk, maar het tegendeel is waar. Een compacte, positieve en 
overtuigende boodschap leren schrijven is een grote uitdaging voor veel salesprofessionals. 
 

2. Telefoon. De klassieker onder de acquisitiekanalen, omdat het een snel, goedkoop en 
beschikbaar medium is. Bij de Par5 methode geldt het nog steeds als een belangrijk kanaal. 
Het verschil met traditionele acquisitiemethoden, zoals koude acquisitie, is dat je de telefoon 
pas inzet als je een positieve opt-in van je contactpersoon hebt gekregen. Dit betekent dus 

pas vanaf stap vier het eerste live gesprek. Als je het goed aanpakt, voorkom je hiermee bij je 
contactpersonen het negatieve gevoel rondom de telefoon als acquisitiekanaal.  
 

3. Mailen. Dit kanaal is de laatste jaren aan sterke inflatie onderhevig. Ongevraagde 
mailingen worden nu eenmaal vaak ongeopend en dus ongelezen weggegooid. Dat betekent 
dat dit kanaal alleen een rol kan spelen als we creatief te werk gaan en geen onpersoonlijke 
massamails versturen. Dit kanaal wordt bij de Par5 methode primair gebruikt bij de tweede 
stap, dus het op de radar komen bij je prospects. Vooral gerichte, kleinschalige en originele 

mailingen per post kunnen je helpen om de aandacht van je prospects te krijgen. 
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4. Events bezoeken. Je bezoekt vakbeurzen, netwerkbijeenkomsten, seminars of andere 
events waar je contactpersonen aanwezig zijn. Dit is een zeer effectief kanaal om de 
stappen van de Par5 methode uit te voeren. Het vraagt alleen een goede planning en kost 
relatief veel tijd en geld. Er gaat niets boven het persoonlijk schudden van de hand van je 
contactpersoon (of een collega van hem die je ook verder kan helpen). Door het voeren van 

een kort gesprek tijdens een event kun je een of meerdere stappen maken. Een linkverzoek, een opt-in voor 
een later live gesprek of zelfs direct een afspraak maken is relatief gemakkelijk als je de ander persoonlijk 
voor je hebt. 
 

5. Referrals. Het meest krachtige kanaal is het gebruikmaken van actieve aanbevelingen van 
klanten en netwerkcontacten. Deze zogenaamde referrals openen deuren die via andere 
kanalen gesloten blijven. Je ontvangt maar zelden een spontane referral, dus je moet er zelf 
actief achteraan. Dit betekent dat je in beeld moet brengen hoe contactpersonen verbonden 

zijn met je eigen netwerk. Vervolgens kun je deze netwerkcontacten benaderen om hun hulp in te schakelen 
bij een van de stappen van de Par5 methode. Ook kunnen bestaande klanten met wie je een goede relatie 
hebt een bron zijn van nieuwe namen voor je hitlist. 
 
Conclusie 
Wil je tegenwoordig succesvol zijn met het benaderen en vinden van nieuwe klanten, moet je een moderne 
en positieve methode gebruiken. De Par5 methode is zo’n aanpak. In maart 2019 is een boek over de Par5 
methode verschenen. Hierin komen alle aspecten uitgebreid aan bod met daarbij een compleet stappenplan, 
modellen, voorbeelden en best practises. Bestellen? Het boek is overal te koop, onder andere bij: 
 
  
 
 

 
 

              Par5.nl     Managementboek.nl     Bol.com   Somebooks.nl 
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Over de auteurs 
 
Harro Willemsen en Arjo Bunnik, oprichters en 
senior trainers van 3to1 Sales Artists. Beiden 
hebben een zeer succesvolle salescarrière achter 
de rug, wanneer ze besluiten om hun eigen 
trainingsbureau op te zetten. Ze geven al meer 
dan vijftien jaar trainingen, workshops, 
presentaties en coaching op het gebied van 
business-to-business acquisitie en sales. Ze 
hebben gewerkt voor meer dan 250 organisaties 
in de Benelux en hebben duizenden 
professionals opgeleid en gecoacht. Ze zijn echte 
vernieuwers van het salesvak en ontwikkelen 
voortdurend nieuwe sales-methodieken en 
trainingsmethoden. Ze schreven meer dan honderd artikelen, columns en whitepapers en hebben een eigen 
YouTube kanaal met salesvideo’s. 
 
Over 3to1 
 
Wij verzorgen trainingen, workshops, presentaties en coaching op het gebied van commercie, communicatie 
en management. We combineren de meest actuele commerciële kennis met de krachtigste 
trainingsmethoden met maar een doel: resultaten halen voor onze klanten. 
 
3 staat tot 1: de verhouding tussen een excellerende en een gemiddelde medewerker. Een excellerende 
medewerker behaalt drie keer meer omzet, marge, afspraken, deals, nieuwe klanten. Drie keer meer. 3to1. 
Onze missie is simpel: We brengen mensen van gemiddeld naar excellerend. Van 1 naar 3. Door training, 
coaching, workshops, kennis, inspiratie, presentaties en maatwerkprogramma’s. 
 
Wij werken met de beste trainers: echte praktijkmensen, die salesteams, vakspecialisten en managers 
praktische vaardigheden bijbrengen op het gebied van verkopen, presenteren en communiceren. Wij vinden 
de kwaliteiten van mensen binnen de organisatie het enig echt onderscheidend vermogen van het bedrijf en 
wij werken aan de verbetering van die kwaliteiten. 
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