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Wat mij betreft is het al even geleden dat ik nog een boek helemaal 
heb uitgelezen van begin tot einde. Dat heeft te maken met het feit 
dat fictie lezen er nu even niet inzit - druk, druk weet je wel – en in 
non-fictie boeken lees ik selectief de hoofdstukken die me in de 
eerste plaats hebben doen grijpen naar dat boek. 
 
Kortom, mijn tijd is kostbaar en ik neem aan dat uw tijd u minstens 
even kostbaar is. Toch hoop ik dat u minstens tijd neemt om even 
mee te gaan door dit voorwoord. Als u later direct naar een bepaald  
hoofdstuk springt, is u dat vergeven.  
 
De aanleiding voor dit boek is een eenvoudige observatie die ik bij 
verschillende klanten heb gemaakt. Net zoals ik worden ook zij door 
allerlei bedrijven, bureaus, dienstverleners gebeld, gemaild of 
bezocht om hun diensten aan te bieden op vlak van marketing, sales, 
communicatie, HR, coaching, IT, logistiek enz. De beslissers in die 
KMO’s worden op elk van die vlakken, en in het geval van een ERP 
zelfs op alle tegelijk, argumenten aangereikt waarom die 
dienstverlening of software voor hen dé oplossing is om efficiënter 
te gaan werken en om groei te realiseren. 

Fijn voor hen en u maar laten we even een stap terug zetten. Hoe 
kunt u er zeker van zijn dat de voorgestelde diensten goed 
integreerbaar zijn in uw huidige of toekomstige organisatie? Hoe 
lang is het geleden dat u nog eens goed nagedacht heeft over hoe u 
uw bedrijf en organisatie voorbereidt op de toekomst? Want laten 
we eerlijk zijn: veel van wat er nu gebeurt in uw bedrijf komt uit uw 
koker en ja, u doet ook nog (steeds veel te) veel zelf.  
 
Herkenbaar?  
Dan is dit e-book iets voor u. In elk hoofdstuk hoop ik u te laten 
nadenken over alle aspecten die betrekking hebben op de titel van 
dit werkje en via een opdracht na elk hoofdstuk te laten nadenken 
over hoe u het in uw bedrijf georganiseerd heeft. Lees dus  vooral 
verder en voel u vrij om direct naar het hoofdstuk te springen dat u 
interessant lijkt. 
 
Bent u dit stadium voorbij en heeft u het allemaal prima op een 
rijtje? Fantastisch, schenk dit boek dan aan een collega bedrijfsleider 
die er misschien wel iets mee kan of hou het bij om er af en toe toch 
een keer stiekem naar te kijken.  
Om af te trappen alvast een extra opdracht: laat me weten wat u van 
dit e-book vindt via willy@elica.be. 
 
Groeten en veel leesplezier verder! 
 

Willy Goddaert 

mailto:willy@elica.be
mailto:willy@elica.be
mailto:willy@elica.be
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De Griekse filosoof Heraclitus zei het destijds al: 'Verandering is de 
enige constante'. En de brave man zou zich de ogen uitkijken mocht 
hij vandaag de veranderingen kunnen zien die sinds zijn uitspraak 
zijn gebeurd. En die veranderingen gebeuren met steeds 
toenemende snelheid en steeds grotere impact. De innovatietrein is 
gewoon niet te stoppen en elk wie in zijn sector mee wil spelen is 
veroordeeld tot veranderen, tot innoveren.  
 
Dat betekent in veel gevallen dat je jezelf, je visie, je bedrijf en je 
manier van werken ook regelmatig in vraag stelt. Wanneer heb je 
dat voor het laatst gedaan? Wanneer ben je voor het laatst klant 
geweest van je eigen bedrijf? 
 
Ondernemen is echter ook durven, risico’s én beslissingen nemen. 
Anders kom je eenvoudig niet vooruit. Er zijn gelukkig veel 
voorbeelden van mensen die in het verleden beslissingen hebben 
genomen die ingingen tegen het idee of advies van anderen… 

 “Deze zogenaamde telefoon heeft te veel manco’s om een 
communicatiemiddel te kunnen worden. Het toestel heeft voor ons 
geen waarde.” (Western Union, 1876) 

 “Ik denk dat er een totale markt is voor zo’n vijf computers” 
(Thomas Watson, voorzitter board IBM, 1943) 

 “We hebben al voldoende groepen zoals deze onder contract” 
(EMI aan Brian Epstein over  The Beatles, 1962) 

 “Dit is te zwak om bruikbaar te zijn” (3M management over de 
lijm die uiteindelijk gebruikt is op Post-It’s, 1968) 

 “Er is geen enkele reden voor mensen om thuis een computer te 
hebben” (Ken Olsen, President Digital, 1977) 

 “Dit maakt geen enkele kans. Het heeft niet eens een 
toetsenbord.” (Steve Balmer, CEO Microsoft over de iPhone, 2007) 
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Er zijn natuurlijk tal van redenen waarom je als bedrijfsleider veel 
taken op jou neemt. Misschien is er bij de opstartfase eenvoudig 
geen behoefte aan een fulltime marketeer, vind je het narekenen 
van de offertes iets wat je beter niet aan de assistente overlaat of is 
er eenvoudig geen budget voor meer medewerkers. 
 
Toch zal het op een bepaald ogenblik noodzakelijk zijn om taken die 
niet tot jouw kerntaken behoren ‘uit te besteden’ aan directe 
medewerkers of op interim basis aan externe specialisten. Zorg er 
vooral voor dat je dat ogenblik ziet aankomen en niet zoals jammer 
genoeg nogal eens voorkomt dat je opgeslorpt wordt door de 
dagdagelijkse gang en meer operationele zaken doet dan goed voor 
jou of het bedrijf is.  
 
Zelfs al kies je er voor om veel taken zelf te blijven doen is het toch 
aan te bevelen om andere goedgekozen medewerkers mee te laten 
kijken naar wat je zelf uitvoert. Niet enkel zien twee meer dan één 
maar als je die medewerkers zo betrekt bij de taken kan je op een 
bepaald ogenblik de taken misschien meer permanent aan hen 
overlaten.  

Op die manier creëer je tegelijk engagement bij de medewerkers en 
zullen zij gaandeweg ook open staan om meer verantwoordelijkheid 
op zich te nemen. 
 
Omgekeerd betekent dit echter ook dat je eens bepaalde taken 
uitbesteed zijn je wel de vinger aan de pols houdt bij die 
taakverantwoordelijke. Zeker in het begin wil je er toch op toezien 
dat de taak volgens de afspraak gebeurt en dat de medewerker de 
kans krijgt om de taakinvulling naar eigen inzicht bij te sturen. 
Hanteer daarin een duidelijk beleid over hoe betrokken je wil zijn bij 
de uitvoering van die taken. 

 
• Maak een jobomschrijving voor de medewerkers die direct aan 

jou rapporteren 
• Maak een overzicht van alle taken die je nu structureel doet 

maar welke eigenlijk in aanmerking komen om uitbesteed te 
worden aan interne of externe medewerkers. 
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Dit kan logisch klinken maar is het niet. Hoeveel kleine bedrijven 
hebben een strategisch plan, een missie/visie of zelfs nog maar een 
marketing plan? Minstens één keer per jaar goed nadenken over wat 
je bedrijfsdoelstellingen zijn en hoe je die denkt te bereiken is echt 
wel een must.  
 
Hoeft het gezegd dat je dit ook best niet alleen doet maar met je 
naaste medewerkers. Als je wil dat die mensen je zullen helpen bij 
de uitvoering van je ideeën en plannen kun je er best ook voor 
zorgen dat zij betrokken zijn bij het genereren van de plannen. 
Sterker nog: nodig de juiste mensen uit om met jou over de 
toekomstplannen na te denken (zie ook hoofdstuk 8).  
 
Dit neemt niet weg dat je zelf als bedrijfsleider goed moet weten wat 
je echte passie en sterktes zijn en waar jij met je bedrijf naar toe wil. 
In marketing termen uitgedrukt: wat zijn je missie (wie ben ik en wat 
doe ik?) en visie (waar wil ik naartoe?) voor je bedrijf? Heb je dat 
duidelijk dan wordt het alleen maar eenvoudiger om je 
bedrijfsstrategie te bepalen. Strategie is immers de weg van missie 
naar visie.  

Voor alle duidelijkheid: dit is geen pleidooi om een 
communicatiebureau in te schakelen dat voor jouw bedrijf een 
gelikte missie en visie bedenkt en in een moeite ook nog je logo en 
tagline moderniseert.  
 
Lees dit e-book verder, voer de opdrachten uit en je merkt dat de 
missie en visie misschien wel spontaan opborrelen na hoofdstuk 9. 

 
 

• Lees het boek van Jim Collins “Good to Great” over hoe 
topbedrijven er jarenlang in slaagden om groei te genereren 
die ver boven het marktgemiddelde lag. Jim Collins maakt 
duidelijk waarin die bedrijven zich onderscheiden van andere 
organisaties. Bedenk daarbij dat de geformuleerde principes 
ook toepasbaar zijn in kleine(re) bedrijven of organisaties. 

• Evalueer welke medewerkers voor jou waarde kunnen 
toevoegen in een intensieve sessie over de bedrijfsstrategie 
voor het komende jaar. 

https://www.managementboek.nl/boek/9789047093848/good-to-great-nederlandstalig-jim-collins
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Je hoort tegenwoordig dat groei een absolute noodzaak is voor een 
bedrijf of organisatie. Alsof alle bomen tegelijk tot in de hemel 
groeien. Overigens betekent dit niet dat groei per definitie 
uitgedrukt wordt in euro’s omzet. Groei kan ook betekenen dat je 
groeit als organisatie doordat je de bedrijfsprocessen beter 
organiseert om vervolgens de omzet groei te realiseren of dat je 
duidelijke afspraken maakt over taken zodat je medewerkers weten 
wat van hen verwacht wordt. 
 
Groei om de groei is niet altijd een zegen. Er zijn tal van voorbeelden 
van bedrijven die door een te snelle groei in moeilijkheden zijn 
geraakt omdat hun organisatie of cashflow niet kan volgen. Het is 
niet omdat je aan gras trekt dat het harder gaat groeien.  
 
Als je de basis voor duurzame groei wil leggen is het wellicht een 
beter idee om eerst je business model of je product helemaal op 
punt te stellen en de bijna onvermijdbare fouten te maken die geen 
grote impact hebben op de leefbaarheid van het bedrijf. Eens je dit 
voor elkaar hebt is je product of dienst klaar om breder en met meer 
succes uitgerold te worden. Dan kan je de organisatie opschalen, je 
manier van werken professionaliseren en je medewerkers precies 
aansturen.  

Vergelijk het met het bouwen en inrichten van een huis. Je begint 
uiteraard met het plannen (je bedrijfsplan), het selecteren van de 
uitvoerders (je medewerkers) en bestellen van de materialen 
(werkmiddelen of diensten voor het bedrijf) en pas dan ga je aan de 
slag om de fundamenten te leggen en te bouwen.  
 
Elke architect zal je bevestigen dat te snel bouwen en onmiddellijk je 
kamers afwerken een risico vormt voor de stabiliteit en de latere 
inrichting. 

 
• Haal je bedrijfsplan er bij en evalueer dit op de doelstellingen 

die je had en of je die bereikt hebt. Kijk niet enkel naar de 
omzet (de hoogte van je gebouw) maar ook naar de 
fundamenten. Hoeveel en welke medewerkers had je voorzien, 
gebruik je de juiste tools en tactieken om je doelen te halen? 

• Plan een review van je bedrijfsplan en denk na over wat je 
daarvoor zal moeten veranderen aan de bedrijfsvoering. 
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Tot nu hebben we het eigenlijk nog niet gehad over een belangrijke 
factor in elk bedrijf: de klant. Uiteraard ben je bezig met je klanten, 
al was het maar om de offertes de deur uit te krijgen, de klant te 
beleveren of bedienen of promotie te maken voor je producten of 
diensten. 
 
Toen je de activiteiten van je bedrijf hebt opgestart zal je vast 
nagedacht hebben over hoe je je klanten wil bedienen en wat je 
daarvoor moet voorzien aan materialen en mogelijkheden. 
Brochures, website, orderformulier, … (aan te vullen naar eigen 
inzicht), je hebt en gebruikt het allemaal. 
 
Heb je er al een keer aan gedacht om echt in de schoenen te gaan 
staan van je klant en vanuit zijn of haar oogpunt naar je bedrijf te 
kijken? Hoe makkelijk of net moeilijk is het om zaken met u te doen? 
Heb je überhaupt een inzicht hoe een klant zaken met u doet en 
welke zijn of haar ervaringen daarbij zijn? Welke contactmomenten 
heeft de klant met jou en je bedrijf en voor welke daarvan heb je 
‘iets’ voorzien waardoor je greep krijgt op dit contact? 
 
Elke klant heeft vooraleer hij of zij zaken met u deed een 
klantervaringstraject met jouw bedrijf doorlopen. Dat traject gaat 
van cold prospect (je bent totaal onbekend voor de prospect) tot en 
met een gewaardeerde en trouwe klant. Op elk ogenblik en elk 
contactmoment zijn er kansen om een positieve ervaring na te laten. 
Het bedrijf of organisatie die daar het best in slaagt heeft ook de 
beste kansen de order binnen te halen of de verkoop te realiseren. 

In de grafiek hierboven een overzicht van mogelijke contactmomenten 
die een klant met je bedrijf kan hebben.  

In een ideale situatie heb je de manier waarop je dat contactmoment 
gebruikt afgestemd op de omstandigheden en het doel.  
 
Op een wagen van het bedrijf vermeld je naast de naam niet veel 
meer dan het telefoonnummer en de website van het bedrijf. Voor 
brochures, folders, catalogi of de inhoud van de website of sociale 
media ligt dat anders en is er meer denkwerk nodig om de inhoud 
precies af te stemmen op het ogenblik waarop een prospect of klant 
met jou contact maakt en de (re)actie die je wenst of voorzien hebt bij 
de prospect te krijgen 
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De tijden zijn immers veranderd: de klant zoekt jou in plaats van 
omgekeerd. Je kunt er dan maar beter voor zorgen dat je efficiënt 
gevonden kunt worden én dat je bij dit schaarse contactmoment een 
blijvende positieve indruk nalaat bij je prospect en klant.  

 
• Lijst op Post-its alle (en daarmee bedoelen we écht ‘alle‘) 

contactmomenten op die een klant met jouw bedrijf kan 
hebben. Hoe komt dat contactmoment tot stand? Hoe weet je 
of de klant dit positief ervaart en verder wil met jou? 

• Maak een overzicht van de acties, campagnes of technieken die 
je in het verleden op succesvolle manier hebt gebruikt om 
nieuwe of trouwe klanten te bereiken. 
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Even terug naar de vergelijking met het huis en het bouwen ervan. 
De grootte van je uiteindelijk huis wordt in de planningsfase 
meebepaald door de grootte of uitgestrektheid van de 
fundamenten.   
 
Dat betekent dat je er bij het maken van je plannen beter groots 
denkt. Je hoeft niet noodzakelijk al vanaf de start een grote 
organisatie op te tuigen maar wel voorzien dat je later kunt 
opschalen. Dat kan zich vertalen in: kantoorruimte die je makkelijk 
kunt uitbreiden om extra medewerkers werkruimte te geven, IT 
systemen of technische uitrusting die modulair zijn en samen met de 
organisatie groeien qua capaciteit en functionaliteit, 
uitbreidingsmogelijkheden voor opslag, kies toeleveranciers met 
ruimte voor uitbreiding van hun diensten, enz. 
 
Als later blijkt dat je bedrijf een grotere groei maakt dan voorzien 
overweeg dan om de basis waarop het is gebouwd – de 
fundamenten – aan te passen in plaats van in de hoogte te gaan 
bouwen. Zo niet dreig je in een scenario te komen waarin jij of je 
medewerkers veel praktische en operationele zaken op de schouders 
moet nemen waardoor te weinig tijd overblijft voor de strategische, 
duurzame uitbouw.  

Daarom is het belangrijk om in die fase goed na te denken over 
outsourcing of insourcing van diensten of functies. Voorzie je op 
langere termijn meer marketing capaciteit nodig te hebben dan kun 
je die beter nu insourcen zodat je een eigen specialist hebt tegen de 
tijd dat die echt nodig is. Voorzie je dat je nog wel even door kan met 
de huidige IT infrastructuur of ben je toe aan een grondige 
eenmalige update dan kan je beter de IT outsourcen aan specialisten 
van buiten het bedrijf. 
 
Zorg er in alle gevallen wel voor dat je de plannen van je huis bij je 
hebt. Laat de marketing bureaus jou de volledige informatie geven 
over het nieuwe logo dat je liet ontwerpen, inclusief de huisstijlgids 
(met kleurcodes, typefonts, …) voor drukwerk, website, … en vraag 
de IT provider jou een volledige documentatie en training te geven 
over hoe de CRM applicatie precies in elkaar steekt. 

 
• Maak een overzicht van alle functies die in je bedrijf ingevuld 

worden door eigen mensen of externen. Geef aan op welke 
termijn je denkt dat je deze zelf zal overnemen of net 
uitbesteden en waarom of waarvoor. 
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Denk goed na over hoe groot je je bedrijf ziet in de toekomst bij het maken van je plannen. Zorg dat uitbreiding je later zo min mogelijk moeite kost 
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Tijd nu om alles op een rijtje te zetten en de punten te verbinden 
door lijnen. Misschien ben je vooral  bezig met het organiseren van 
wat echt belangrijk is: omzet binnenhalen en alles wat daarmee te 
maken heeft. Die omzet is nodig om de kosten voor materiaal, 
medewerkers, infrastructuur enz. te betalen. Zo geef je adem aan 
het bedrijf maar het risico bestaat dat je daardoor te veel naar de 
korte termijn kijkt. Je zult af en toe ook meer strategisch en op lange 
termijn moeten kijken om je omzet en groei structureler te plannen.  

Winston wist dit al veel 
vroeger.  
En met plannen bedoelen 
we een plan over 6 
maanden, een jaar of zelfs 
meerdere jaren. Dat doe je 
door na te denken over 
alle aspecten van je 

onderneming gaande van HR (“Welke medewerkers of functies heb 
ik nodig en welke opleidingen hebben ze of laat ik ze volgen?”), IT 
(“Is mijn huidige infrastructuur voorbereid op groei en wat ik moet 
weten en meten?”) over marketing planning (“Wat zijn mijn verkoop 
objectieven in de komende periode en hoe bereik ik die?”) tot inzicht 
in je klanten (“Wie zijn mijn beste klanten en waarom?”) en je 
organisatie (“Doe ik alles zelf of besteed ik taken of functies uit?”).  

Heel veel hiervan kun je al vatten in een marketing plan. Want daarin 
leg je de bedrijfsobjectieven vast en bepaal je ook waarom en hoe je 
die objectieven zult halen. Dat kan dus ook betekenen dat je eerst 
bepaalde condities zult moeten realiseren (vb. beter opgeleid 
personeel of personeel met een ander profiel) alvorens nieuwe en 
grotere klanten binnen te halen.  
 
Als er in een aantal bedrijven al een marketing plan bestaat is dit 
jammer genoeg meestal zeer operationeel en tactisch, laat staan dat 
het op papier staat: waar en hoe ga ik adverteren om aan prospects 
mijn producten of diensten kenbaar te maken en welke promoties 
bied ik mijn bestaande klanten volgende maand aan?  
 
Als dit zo is hoef je niet blind in paniek te slaan. Uiteraard is je bedrijf 
adverteren of promoties maken nuttig en zelfs nodig maar er is 
meer.  
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Een marketing plan hoeft overigens geen ingewikkeld of uitgebreid 
boekwerk te zijn. In essentie past een marketing plan zelfs op 1 A4-
pagina. Wel is het zo dat een marketing plan gebaseerd is of moet 
zijn op relevante klanteninzichten en een uitgediepte merk- of 
bedrijfspositionering.  
 
Heb je die niet dan is er nog werk aan de winkel alvorens je een 
marketing plan kan maken en dit succesvol uitvoeren (zie volgende 
hoofdstuk). Want wat zou je advertentieboodschap immers zijn 
zonder dat je weet wat je klanten precies doet kiezen voor jouw 
merk of bedrijf? 

 
• Noteer de 3 tot 4 belangrijkste doelstellingen voor het 

komende jaar. Zorg er voor dat deze doelstellingen SMART 
geformuleerd zijn. SMART staat voor Specifiek – Meetbaar – 
Ambitieus – Realistisch – Tijdsgebonden.* 

• Wat zijn daarbij de uitdagingen die je moet overwinnen om die 
doelen te realiseren?  

*Sommigen maken hier ook een zoete versie van door er een I (Inspirerend) en E (Ecologisch) aan toe te voegen. 
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In vorig hoofdstuk hebben we aangegeven dat een marketing plan 
niet gebaseerd is op wat je buikgevoel zegt over hoe je je merk, 
producten of diensten zou kunnen promoten. De meest eenvoudige 
definitie van marketing is volgens mij: “Marketing helpt de klant 
kopen en de organisatie verkopen”. 

Afb. marketing cyclus. 
Permanent proces dat 
illustreert hoe een bedrijf of 
organisatie de marketing 
planning organiseert. In 
nogal wat bedrijven beperkt 
deze cyclus zich tot de 
marketing uitvoering van 
een plan in het hoofd van de 
bedrijfsleider 

Dit veronderstelt dat je als organisatie weet wie je klanten zijn, hoe 
ze denken, wat hun behoeften zijn als het gaat om het aanschaffen 
van jouw producten of diensten en hoe ze hun keuze daarbij precies 
bepalen. Als je hierin geen inzicht hebt kan je geen marketing plan 
bepalen dat een grote kans op succes in zich draagt. 
 
Met andere woorden: het is onontbeerlijk dat je organisatie een 
goed inzicht krijgt in de prospects en klanten die de doelgroep 
vormen voor jouw producten of diensten.  

Je kunt natuurlijk een uitgebreid marktonderzoek doen of bestellen 
om daarachter te komen en klantentevredenheid meten is altijd een 
goed idee (zie hoofdstuk 9). Een ander hulpmiddel om in kaart te 
brengen hoe je klant koopt is het uittekenen van de klant 
ervaringsmap. De ‘Customer Experience Map’ is een hot topic dezer 
dagen in marketing landschap en terecht.  

Hierboven ziet u een voorbeeld hoe zo’n klant ervaringsmap er kan 
uitzien. Wat bevat deze map altijd? 
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 De verschillende ervaringsmomenten die een prospect en klant 
doorloopt. Die zijn identiek voor elke klantervaringstraject: 
Informeren, Interageren, Kopen, Gebruiken, Opvolgen, 
Overtreffen.  

 De mindset van de klant in elk van deze stadia met betrekking tot 
het product of dienst waar hij/zij behoefte aan heeft en de vragen 
die daarbij opborrelen. 

 De contactmomenten die daarbij beschikbaar of gezocht worden 
en de ‘triggers’ die iemand aanzetten om naar een volgend 
stadium in de ervaringsmap te gaan. 

 
• Maak een aanzet tot klant ervaringsmap voor jouw merk, 

producten of diensten. Vertrek daarbij vanuit het oogpunt van 
de prospect of klant: welke contactmomenten heeft hij/zij met 
jouw organisatie tijdens het aankoopproces. Gebruik hiervoor 
de Post-its uit de opdracht van hoofdstuk 4. 

• Duid in deze ervaringsmap de belangrijkste momenten aan 
waarop je een prospect of klant kunnen winnen of verliezen. 

Als je organisatie voor elk van deze ervarings- en contactmomenten 
de mogelijkheden voorziet om de prospect op een positieve, 
kwalitatieve en begripvolle manier door te laten stromen is de kans 
groot dat je uiteindelijk de prospect vroeger of later tot klant maakt. 
  
Zo’n proces kan opgevolgd in een CRM omgeving of in elk geval heb 
je voor elke klant een goed inzicht waar deze zich bevindt in de klant 
ervaringsmap. Daarin kan je precies vast leggen in welk stadium je 
prospect of klant zich bevindt. Op basis daarvan voorzie je de juiste 
actie of middelen die hem/haar helpen om te kopen en de meest 
adequate processen en tools die je organisatie helpen verkopen. 



© Elica – Healthy Business Solutions 2015 

De vloek van alle vroege vluchters in een wielerronde: na een lange 
ontsnapping bijgehaald worden in de laatste kilometers. Meestal is 
dat het werk van een perfect gecoördineerde actie in het peloton 
door een aantal ploegen of renners die de handen in elkaar hebben 
geslagen en er door een prima timing, hard werk en vooral veel 
ervaring in slagen de vluchters opnieuw te grijpen. 
 
Een bedrijf dat succesvol wil zijn zorgt er voor dat het de juiste 
mensen aan boord heeft en bepaalt pas dan de strategie om 
succesvol te zijn.* Niet enkel heb je daardoor de juiste mensen 
beschikbaar die je kunnen helpen om de weg naar succes uit te 
stippelen maar ze zullen ook meer gemotiveerd en geëngageerd zijn 
om die strategie uit te voeren. Er mogen dan al vroege vluchters in 
jouw sector voorop lopen, met de juiste en gemotiveerde mensen 
dicht je die kloof wel. 
 
De medewerkers met de juiste ervaring en competenties zullen niet 
enkel in staat zin om te helpen bij het uitstippelen van de strategie 
(de vluchters inhalen en aan de leiding komen) maar ook in staat zijn 
om de situatie waarvan vertrokken wordt (de achterstand op de 
koplopers inschatten) te beseffen en te streven naar het doel dat 
gesteld wordt (de rit winnen of minstens aan kop van de wedstrijd 
komen).  

Deze medewerkers zijn elk 
in staat om de rauwe 
werkelijkheid te 
confronteren en gaan de 
uitdaging niet uit de weg 
om voor de klant het juiste 
en meest efficiënte pad  

naar een positieve ervaring en langdurende relatie met je merk of 
bedrijf uit te stippelen. Deze medewerkers durven begane paden in 
vraag stellen en keuzes maken om de klant op efficiënte manier te 
helpen kopen.  
 
Het zijn ook deze medewerkers die je zullen helpen bij het precies en 
gedisciplineerd uitvoeren van de strategie om de kop te pakken in de 
race naar voor. Zij hebben je immers ook geholpen bij het bepalen 
van die strategie. Op die manier zijn je naaste medewerkers dan ook 
even belangrijk als je klanten.  

* Zie ook het boek van Jim Collins “From Good to Great” uit hoofdstuk 2. Je bent toch al begonnen met lezen? 
° In een SWOT analyse breng je voor je bedrijf de Sterktes, Zwaktes (Weakness), Kansen (Opportunities) en Bedreigingen (Threats) in kaart. Google “SWOT“ of gebruik de tabel hiernaast. 

 
• Doe met een paar van je naaste medewerkers een SWOT 

analyse. ° 
• Evalueer deze SWOT met je medewerkers en breng prioriteit 

aan in welke van de topics je het eerst moet aanpakken. 
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Zo, je hebt eindelijk de juiste mensen aan boord (of je had die al). 
Dan wordt het tijd om opnieuw wat aandacht aan je klanten te 
besteden.  
 
In een ideale wereld heb je ondertussen al je klant ervaringsmap 
aangepast zodat je je klanten optimaal helpt kopen met een helder 
marketing plan dat jij en je medewerkers gedisciplineerd uitvoeren. 
Zorg er vanaf nu voor dat je ook precies de cruciale stappen in deze 
klantervaringen meet. Nodig klanten continu uit om je hun 
ervaringen met het bedrijf en de manier waarop je hen helpt te 
kopen mee te delen.  

Daarnaast zijn er de meer klassieke mogelijkheden om achter de 
opinie van klanten te komen. Sommige bedrijven doen dit voor elke 
stap in de klant ervaringstraject maar dat kan mogelijk leiden tot 
‘enquêtemoeheid’ bij de klanten. Dit hangt mede af van de 
complexiteit van de klantervaringsmap en de manier waarop jij je 
klanten hierbij kunt of wil helpen. Tenzij je specifiek over een 
bepaalde stap in de klantervaring feedback wil kan je je ook 
beperken tot een eenvoudige bevraging op het einde van de 
klantervaring, als de klant gekocht of net niet gekocht heeft.  
 
Onafgezien of de klant al dan niet gekocht heeft kan je met slechts 2 
vragen een goed beeld krijgen van de tevredenheid van je 
contactpersoon. De ultieme vraag volgens de Fred Reichheld (Bain & 
Company) luidt: 

Tevreden én ontevreden klanten 
zullen dat maar wat graag doen, 
zeker als ze nadien het gevoel én 
de bevestiging krijgen dat er 
naar hen geluisterd werd. 
 
Maar hoe meet je de 
klantentevredenheid? Daar zijn 
verschillende technieken voor 

maar het allerbelangrijkste is dat je zo makkelijk mogelijk bereikbaar 
bent voor je klanten en dit op verschillende manieren via telefoon, 
email, website, … 

“Hoe waarschijnlijk (op een schaal van 0 tot 10) is het dat u (merk, 
product, dienst, organisatie X) zou aanbevelen aan een vriend, 

familie of collega?”.*  

Dit is de vraag die volgens het Net Promoter System, ontwikkeld 
door Reichheld, volstaat om een goed inzicht te geven in de 
tevredenheid van klanten.  
 
De uitslag van deze bevraging kun je op een schaal zoals in de grafiek 
hiernaast is voorgesteld plaatsen en vervolgens de Net Promoter 
Score (NPS) berekenen en over tijd de evolutie meten. 

* Er bestaan verschillende varianten van de vraag maar in essentie komt het hierop neer. De boeken van Reichheld (“The Ultimate Question” en “The Ultimate Question 2.0”) zijn zeker 
aanbevolen literatuur. Daarin krijg je meer uitleg hoe je aan de slag kunt met de NPS voor jouw bedrijf. 

http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
http://www.netpromotersystem.com/
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• Denk na over hoe je de klantentevredenheid zou kunnen meten 

voor jouw activiteit. Bel een aantal klanten op en stel hen de 
beide vragen die in dit hoofdstuk zijn opgenomen. Benieuwd 
welke feedback je zal krijgen. 

• Zet een NPS-enquête op via Surveymonkey (of een andere 
gratis online tool) en start met meten van je klanttevredenheid. 

Om helemaal verder te kunnen met de uitkomst van de NPS kan je 
deze NPS vraag onmiddellijk laten volgen door een open vraag 
waarin je peilt naar de reden waarom je klant die score heeft 
gegeven.  
 
Zowel promoters, passief tevredenen of kritikasters hebben altijd 
hun eigen redenen om een bepaalde score te geven en die kan je 
veel leren over welk aspect van de klantervaring je moet bijsturen 
om meer tevreden klanten te krijgen. Deze inzichten in de goede of 
falende stappen in de klantervaring leveren even zovele 
klanteninzichten op die als input kunnen dienen om je merk- of 
productpositionering bij te sturen. 

https://nl.surveymonkey.com/mp/net-promoter-score/
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Als je (enkele van) de adviezen in dit e-book ter harte neemt ben je 
al een heel eind op weg naar een beter gestructureerd bedrijf of 
organisatie. Toch is het zo dat veel KMO’s, en dus mogelijk ook jij, 
worstelt met dit in de praktijk te brengen. Dat is begrijpelijk en geen 
erg.  
 
Wij zijn er om je te helpen. Mocht je de behoefte voelen om over de 
inhoud van dit boek of de manier waarop dit voor jouw bedrijf in 
beweging kan gezet worden willen praten dan zijn we beschikbaar! 
Bel of email ons en we maken een afspraak waarop we vrijblijvend 
toelichten hoe wij het aanpakken om voor jou de weg naar een 
efficiëntere en klantvriendelijke organisatie te effenen waardoor je 
zelf eigenlijk best wel klant van je eigen bedrijf zou willen worden. 

 
• Bel of email ons voor een vrijblijvende afspraak. 
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