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Elke dag ga je in gesprek met klanten over een van de meest intieme zaken 

in hun leven: geld en hoe ze hiermee omgaan. In veel gevallen gaan we snel 

over tot de praktijk en pakken we de ‘cijfers’ erbij. Ratio viert in de financiële 

dienstverlening hoogtij. Maar is dat wel de juiste aanname? We zeggen ten-

slotte niets voor niets: “Het is vaak een kwestie van gunnen”. Heeft gunnen 

iets met ratio te maken?

‘Hoe beter jij 

de behoefte 

van de klant 

begrijpt, hoe 

dichter je bij 

hem of haar 

kunt staan’

Maak kennis met 
je klanten

TEKST  JOEP FIRET (BETER KOERSEN) EN JELLE BARTELS (NEXT STEP FACTORY)

B
ij veel kantoren loopt een klantcontact op hoofdlijnen als volgt: de 

hand wordt geschud en als we elkaar (nog) niet kennen stellen we 

ons voor. Op kantoor of bij hem of haar thuis. Er komt een kopje 

koffie op tafel en even praten we over ‘koetjes en kalfjes’. Na een 

minuut of vijf komen we ter zake. De papieren komen op tafel, de vragen 

over de verzekeringen worden beantwoord. Alle polissen worden overhan-

digd, de noodzakelijke NAW-gegevens gedeeld. Het inventarisatieformulier 

wordt ingevuld. We verzekeren dat alles goed komt en dat we snel contact 

opnemen om alles te bespreken zodra het is geanalyseerd. Maar is dat wel 

wat jouw klant echt wilt? 

SCHERP SCHIETEN

Een goede voorbereiding bepaalt het succes van 

het adviesgesprek. Zowel kennis over de klant als 

een passende gespreksstijl maken daarbij het 

verschil. Verdiep je daarom goed in het type klant 

dat je voor je hebt. Zijn het fysiotherapeuten of 

bouwbedrijven? Focus je op 50plussers of op 

gezinnen met jonge kinderen? Elke klantgroep 

vraagt om andere vakkennis en andere toenade-

ring. Heb je je doelgroep duidelijk, dan volgen er 

veel makkelijker meer. Specialisatie van doelgroep 

trekt aan.

Als ondernemer kun je maar een keer je tijd uitge-

ven. Dus wil je gericht werken in een markt die bij 

je past. Om succesvol te zijn moet je keuzes ma-

ken. Keuzes in type klant en het type dienstverle-

ning dat je hen levert. 

MARKTKEUZE MODEL

Het maken van deze marktkeuze start door te 

begrijpen welke ‘productmarktcombinaties’ lei-

dend zijn voor jouw bedrijf. Die ontstaan niet 

zomaar. In die combinaties heb je jezelf blijkbaar 

al bewezen. Maak een ‘Markt Keuze Model’ van je 

huidig klantenbestand:

1. Bepaal voor jouw onderneming de belangrijk-

ste klantgroepen

2. Maak hiervoor clusters totdat je maximaal 

vijf groepen overhoudt.

3. Bepaal indicatief de omzet (en winstgevend-

heid) per klantgroep

4. Bepaal of het zinvol is om per klantgroep nog 

een uitsplitsing te maken naar productgroe-

pen (bijvoorbeeld totaalrelaties, verzuim, 

inkomen, schadeverzekeringen, hypotheek, 

pensioen)

5. Maak hiervan zogenoemde productmarkt-

combinaties (pmc’s)

6. Schrijf deze op een bol (maak je van papier of 

post-it). Hoe groter de bol, hoe groter de om-

zet van deze pmc.

Nu heb je je pmc’s in beeld. Dat is vervolgens de 

basis voor het maken van de marktkeuze aan de 

hand van het zogeheten Markt Keuze Model. 

Plaats daartoe de pmc’s in een overzicht waarin 

de marktaantrekkelijkheid en concurrentiekracht 
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BOUWSTENEN VOOR SUCCES

zijn uiteengezet zijn (zie de figuur voor een voor-

beeld). Plaats de bollen ‘op gevoel’ en vraag je bij 

elke bol af hoe aantrekkelijk de betreffende klant-

groep voor jouw bedrijf is (‘marktaantrekkelijk-

heid’). En anderzijds welke positie je inneemt 

binnen deze klantgroep (‘concurrentiekracht’).

Dit overzicht laat zien waar je klantgroepen zich 

bevinden en wat er gebeurt als je ze wel of geen 

aandacht (meer) geeft. Je kan nu op een logische 

manier een marktkeuze maken waardoor je je tijd 

effectief kan inzetten. Nu kun je uitzoeken wat 

belangrijk is voor de door jouw gekozen groepen.

HET ONWEERSTAANBARE AANBOD

In de basis wil elke klant dat je (minimaal een van 

deze) drie dingen voor hem doet:

1. Welke ‘pijn’ los je op? Elke klant heeft een ’pijn’ 

die weg moet worden genomen. Zonder deze pijn 

ontstaat niet eens de wens tot aankoop. Ze heb-

ben een probleem en jij zal moeten zorgen dat dit 

probleem wordt opgelost. Iemand die een huis 

koopt, heeft de uitdaging om een goede financie-

ring voor elkaar te krijgen. Iemand die een bedrijf 

begint, wil (meer) zekerheid tot continuïteit.

2. Welke taken neem je van zijn bordje af? Elke 

klant heeft taken op zijn bordje. Taken die zijn tijd 

opslokken van de dingen die hij echt wilt doen. 

Hoe zorg jij dat de klant met het werk of privéle-

ven aan de gang kan gaan dat hij leuk(er) vindt?

3. Wat voeg je toe? Hoe maak je het extra leuk 

of fijn voor een klant om juist zaken met jou te 

doen? Wat ervaart de klant bij jou wat hij bij een 

ander niet of in mindere mate gaat ervaren? Dit 

gaat om ‘zachte’ en ‘harde’ zaken. Denk hierbij 

aan de beleving, maar ook aan de professionali-

teit van je adviesrapport.

Om antwoord te geven op deze vragen zal je eerst 

op de stoel van de klant moeten gaan zitten. 

Verbeeld dat je hem of haar zelf bent. Wat zijn de 

taken die jouw doelgroep dagelijks te doen heeft 

(voordat ze kunnen beginnen met leuke dingen)? 

Welke ‘pijn’ ervaren zij in hun leven? Wat vindt 

jouw specifieke doelgroep belangrijk om zaken zo 

‘fijn’ mogelijk geregeld te krijgen? Schrijf per on-

derdeel (taken, pijn, fijn) op wat jouw klant wilt. 

Geef de prioriteit aan (de bovenste is noodzakelijk 

en de onderste is fijn om te hebben).

CONTROLE EN UITVOERING

Het in kaart brengen van je klantgroepen en hun wensen zijn de eerste stap-

pen. Vergeet daarbij niet dat het aannames zijn. Je hebt vanuit jouw perspec-

tief in beeld gebracht waarvan jij denkt dat dat belangrijk is voor je klant. Het 

succes ligt in de controle bij de klant zelf. Ga met ze in gesprek. Vraag of wat 

jij denkt ook waar is. Voelen ze de pijn die jij ziet? Maken ze zich druk om de 

taken die jij hebt omschreven? Vinden ze jouw ‘fijne oplossing’ echt van toe-

gevoegde waarde? Klanten zijn zeer bereid om dit gesprek met je aan te 

gaan. Het is tenslotte in hun eigen belang dat jij ze steeds beter kan helpen.

Hoe beter jij de behoefte van de klant begrijpt, hoe dichter je bij hem of haar 

kunt staan. Veel adviseurs hebben de droom om de meest vertrouwde advi-

seur van hun klant te zijn. Dat kan alleen als je ook echt weet wat je klant 

beweegt. Ga daarom met je klant in gesprek over de oplossing die hij of zij 

zoekt en over de manier waarop de oplossing zou moeten worden geadvi-

seerd. Bekijk of je aannames goed zijn en verbeter ze waar nodig. Dan word 

jij de meest vertrouwde adviseur van je klant! ■

Bouwstenen in tien afleveringen

Vast onderdeel van het VVP-katern Ken je vak! is de rubriek ‘Advieskan-

toor 2017: bouwstenen voor succes’. Deze rubriek, verzorgd door Next 

Step Factory, reikt advieskantoren in tien stappen de ingrediënten aan 

voor een toekomstbestendig bedrijfsmodel. Aan bod komen onder 

meer: betekenis van je kantoor, doelen, rollen, klantkennis, onderhoud.  

Reacties zijn welkom op: jelle@nextstepfactory.nl


