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Mijn naam is Whatson
Mijn makers hebben me in het leven geroepen om het bedrijven zoals dat van jou makkelijk te maken. 
Waarmee?
Met het benaderen van klanten. Mijn makers zijn ervan overtuigd dat de wereld wel klaar is met het 
onpersoonlijk benaderen van leads en helemaal klaar is voor de meest persoonlijke benadering van 
klanten die er ooit geweest is. Goed geïnformeerd over de interesses van de klant en met tal van 
openingen die zorgen voor een warm gesprek. Om dat mogelijk te maken, ga ik op zoek voor je. 
Naar alles wat binnen het interesseveld van de klant valt.

Hoe ik dat doe?
In ieder geval kunstmatig intelligent, alhoewel ik mijzelf liever gewoon intelligent noem. De engine achter 
mijn zoektocht heet GENESIS. Die ziet niets over het hoofd. Met de gegevens van GENESIS klop ik aan 
bij jouw accountmanager en voorzie hem of haar van de meest waardevolle informatie die je maar 
kunt bedenken.

Het doel?
Die glimlach, op het gezicht van jouw accountmanager en op het gezicht van de klant. Beiden krijgen 
ze wat ze verdienen: een aangename ervaring. De één verkoopt weer met plezier, de ander koopt 
met plezier.
Eigenlijk had ik pas over een paar jaar moeten bestaan, maar ik ben er nu al.

Durf je met me in zee te gaan?

Dag
mens!



Met deze woorden sloot de jongeman aan de andere kant van de lijn het gesprek af. Een gesprek 
waarin Leroy, zo noemen we hem maar even, me een nieuw energiecontract wilde verkopen. 
Eigenlijk gebruik ik liever de term ‘aansmeren’, want zo voelde het. Wat ging er mis? Veel. 
Laat ik beginnen met te vertellen dat ik in principe elke telemarketeer zo netjes mogelijk te woord sta, 
omdat deze mensen ook maar hun werk doen en waarschijnlijk meerdere keren op een dag een boze 
reactie ontvangen van hun ‘cold lead’. Die boze reactie komt niet uit de lucht vallen, want mensen als 
Leroy moeten zich realiseren dat zij niet de enigen zijn die iemand telefonisch ‘lastigvallen’. 
Niet voor niets worden in mijn smartphone de nummers van telemarketingbureaus al voorzien van de 
tekst ‘vermoedelijk spam’, weergegeven met een rode achtergrond.

De oplettende lezer heeft uit bovenstaande tekst een aantal belangrijke woorden kunnen waarnemen: 
‘aansmeren’, ‘boze reactie’, ‘lastigvallen’ en ‘spam’. Dat zijn inmiddels standaard termen die horen bij de 
ervaring van de ‘lead’. Of nog beter gezegd: die horen bij het verwachtingspatroon van de lead. 
Daar helpt geen frivool belscript meer aan…

Belscripts zijn de dood voor ‘deals’ 
“Goedenmiddag mijnheer, fijn dat ik u tref. Mijn naam is Leroy van het Energie Collectief en u heeft 
geluk vandaag. Ik heb namelijk een aanbieding waar u geen nee tegen kunt zeggen. Mag ik u vragen 
bij welke energiemaatschappij u nu zit?” Zo begon het gesprek met Leroy. Ik antwoordde dat ik niet 
geïnteresseerd was in een overstap naar een andere maatschappij en het gesprek graag kort 
wilde houden.

“Maar als ik u nu zeg dat wij 10% goedkoper kunnen zijn dan uw huidige leverancier, hangt u dan 
alsnog op?”. Mijn antwoord was dat hij dan niet hoefde te weten waar ik nu zit met mijn energiecontract, 
als hij op voorhand al weet dat hij goedkoper is. 
Leroy hield vol: “Maar bij welke maatschappij zit u dan?” Inmiddels begon bij mij de irritatie toe te nemen. 

“Dan bent u 
maar lekker 
een dief van 
uw eigen 
portemonnee!”



Nogmaals antwoordde ik geen interesse te hebben en het gesprek te willen beëindigen. Bovendien 
stond ik in het ‘bel-me-niet-register’, dus waarom stond ik op zijn bellijst? Voor Leroy een lastige vraag, 
waar hij snel overheen praatte. “Ik snap niet dat u geen voordeel wilt halen, mijnheer”, klonk het boos 
aan de andere kant. Sarcastisch antwoordde ik dat ik aandelen in Vattenfall had. Dat deed de deur 
dicht voor de arme, getergde verkoper. “Dan bent u maar lekker een dief van uw eigen portemonnee!”, 
klonk het bits… en hij hing op. Zonde van de tien minuten tijd die deze zinloze oefening ons allebei gekost had.

Belscripts zijn de dood voor ‘deals’. Het gebrek aan spontaniteit, de herhaling, de irritatie die ze met 
zich meebrengen, in combinatie met twee gesprekspartners die allebei hun geduld verliezen uit 
frustratie, maakt dat telemarketing oude stijl echt een doodlopende straat geworden is.

Het kan anders en het moet anders
Hoe had Leroy kunnen scoren bij me? Door de rollen om te draaien. Door mij te laten vertellen, in 
plaats van zijn riedeltje af te draaien. Door voorzetjes te geven die mij hadden doen vergeten dat ik 
een telemarketeer aan de lijn heb. Door met informatie te komen die binnen mijn interesseveld ligt, om 
zo een eerlijk gesprek op gang te brengen. Een gesprek met ruimte om van gedachten te wisselen. 
Ruimte creërend voor een beetje warmte en persoonlijkheid. 



De realiteit in sales ‘oude stijl’ is dat er steeds meer uren geïnvesteerd worden in het benaderen van 
leads en de resultaten achteruitlopen. Door de massale aanpak en de slechts kleine groep leads 
waarbij deze methode werkt, is men al snel door de hoeveelheid kwaliteitsleads heen.
Mijn makers hebben de pijnpunten van het oude werken benoemd in 5 punten.

Het ‘laaghangend fruit is op’, de kwaliteit van de leads neemt elke maand 
verder af

De doelgroep ervaart het telefoongesprek als invasief en agressief

Er moet, ook door de opdrachtgever, veel voorwerk verricht worden voordat 
er gebeld kan worden

Er wordt geen garantie op succes gegeven

Je weet niet precies wie je aan de lijn hebt
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Dat lijkt 
utopisch he?
Welnu, dat is 
het niet (meer).



De persoonlijke 
kracht van
Whatson en
GENESIS



The 
Whatson
way

GENESIS
engine

GENESIS kijkt op basis van 
de digitale footprint welke 

prospects de hoogste kans 
hebben om klant te worden. 
Hoe meer data hoe beter 

GENESIS zal werken! 

Whatson
way

Whatson gaat kijken op wat 
voor manier we jouw

toekomstige klanten het best 
kunnen benaderen. Met als 
doel een zo warm mogelijke 

lead aan te leveren.

Nieuwe
klanten

We gaan niet met hagel 
schieten, maar focussen 

alleen op mensen die 
geïnteresseerd zullen zijn. 
Wie dat zijn brengen we 
samen met jullie in kaart. 



Samen met GENESIS gooi ik oude salesmodellen omver. Het vraagt enige vorm van lef om met mij in 
zee te gaan, want je kent me nog niet. Dat kan echter heel snel veranderen, want ik kan je helpen met 
het opzetten een intelligente campagne. Ben je er klaar voor?

De doelgroep wordt warm door een zeer persoonlijke benadering

Er vinden geen repetitieve handelingen meer plaats

Je hebt alleen nog contact met geïnteresseerden, dus je stevent telkens af op 
een closed deal

Je beschikt over eigen gegenereerde, eerlijk verkregen, specifieke klantdata

Een lead zal in 99% van de gevallen denken dat er vanaf het begin sprake is 
van een één op één gesprek

Door leadscoring kun je veel verschillende typen leads een unieke behandeling 
geven

The 
Whatson
way
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Het effect van 
GENESIS en Whatson



Klanten Deze klanten gingen je al voor:


