Inspiratieboek
Verras de klant voordat deze jou verrast!

Door Hilde de Rooij
Haal meer uit je bestaande klant en genereer je meer winst!
Speciaal voor mkb ondernemingen in de zakelijke dienstverlening
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Waarom dit e-book
Dienst, kwaliteit en prijs zijn steeds minder onderscheidend in het gevecht om de klant. En
‘klantvriendelijk’ zijn we eigenlijk allemaal. Hoe kunnen we dan nog onderscheidend zijn?
Ondernemingen die niet claimen ‘de klant centraal te stellen’ zijn op één hand te tellen. Hoe kan je
het meten, en vooral, hoe kan je je onderscheiden van al die andere ondernemingen die de klant
centraal stellen. In dit e-book besteed ik hier aandacht aan.
Er zijn veel ondernemingen die onderscheidend zijn en een hele mooie omzet generen. Wat doen zij
anders? Zij hebben de juiste mindset & vaardigheden geleerd om de klanten echt centraal te stellen,
de talenten van de medewerkers te benutten, hebben de klantreis op orde en weten wat er in de
markt speelt. Zij halen dus meer uit hun (bestaande) klant. Dat is waar mijn e-book over gaat.

Je bent dus toe aan het lezen van dit e-book wanneer:
 Je enthousiaste klanten wenst die langdurige relaties met jouw onderneming aangaan en je
aanbevelen bij anderen.
 Je in een dynamische markt onderscheidend en aantrekkelijk blijft.
 Je betere resultaten wenst door op een respectvolle manier meer aan je bestaande klanten
verkoopt.
 Je 100% blijvende impact wenst door praktische, behapbare aanpak, kennisoverdracht,
coaching en tools.
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Mijn eigen verhaal

Laten we eerst beginnen met waarom ik zoveel passie en geloof heb in klantgericht ondernemen.
Voordat ik de stap zette om zelfstandig te ondernemen heb ik vele jaren ervaring opgedaan in de
zakelijke dienstverlening bij verschillende grote organisaties.
In de loop der jaren heb ik veel opleidingen gevolgd, zeer uiteenlopend van vakinhoudelijke
opleidingen tot praktijkgerichte opleidingen (en dat houdt vermoedelijk nooit op) op het vakgebied
van onder andere klantbeleving. Ook ben ik opgeleid als Certified Greenbelt in Lean Six Sigma.
Ik heb duizenden klanten gesproken. En wat mij altijd heeft onderscheiden was steeds in gesprek te
blijven met de klant. Ik heb de meerwaarde van klantgerichtheid de afgelopen jaren in iedere rol
mogen ervaren: als manager, trainer en als medewerker.
‘Een klant typeerde me ooit als ‘prettig arrogant’. Ik geloof dat ik dat wel als een mooi compliment
beschouw. Mijn kracht lag in het ‘tegendraads adviseren’. Oftewel niet bieden wat de klant vraagt,
maar wat hij nodig heeft.
Binnen de organisaties was ik een graag geziene coach, trainer en collega. Regelmatig werd ik
gevraagd door collega’s van diversen afdelingen om projecten en verandertrajecten te begeleiden.
Mijn geleverde resultaten waren goed en ik had hier enorm veel plezier in.
Met trots kijk ik terug op alle (soms oncomfortabele) leermomenten die ik heb gehad en mijn
kritische kijk hierop. Wanneer je in staat bent om open te staan voor veranderingen. Je het jezelf
gunt om soms gigantisch op je bek te gaan en dan doorgaat om het net weer een stapje beter te
doen dan kun je groeien.
En toen dacht ik: ‘Dit zou ik toch ook voor mezelf kunnen doen?’. Ik wil graag ondernemingen
helpen. Met advies, onderzoek, projectbegeleiding en opleiding. Echter, wel op mijn ‘tegendraadse’
manier en niet meer voor een grote organisatie maar juist voor mkb, korte lijnen en no nonsens.
Juist voor de ondernemer die lekker met zijn vak bezig is, daar enorm goed in is maar wel wat hulp
zou kunnen gebruiken bij het laten inzien dat je op een slimme manier onderscheidend kan zijn en
de klant centraal kan zetten waardoor de concurrenten ver achter jullie blijven.
Ik word namelijk echt intens gelukkig van toepassen van nieuwe dingen op basis van inzicht van de
klanten. Ik wil helpen om de klanten écht te leren kennen, het beste uit jouw medewerkers te halen
en verspillingen te elimineren. Dit alles wel met een vleugje humor.
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4 stappen om een klantgerichte onderneming te worden
‘Ik heb laatst nog een rondje langs al mijn klanten gemaakt, ik ben al klantgericht’.
Uit ervaring weet ik dat wanneer je aan een ondernemer vraagt of ze klantgericht zijn dit bijna
allemaal volmondig zullen beamen. En dat is eigenlijk heel logisch want waarom zou je anders een
onderneming hebben toch?
Als ik dan verder vraag wat versta je onder klantgericht dan wordt het lastiger. En wat dan helemaal
moeilijk is om te beantwoorden, maar hoe klantgericht ben je dan als onderneming! Ik ben van
mening dat er gradaties zijn in de mate van klantgerichtheid.

Tip
Bepaal wat de definitie van klantgerichtheid is, wat betekent klantgerichtheid voor jullie.
‘Het gaat goed bij ons, we doen het al jaren zo.’
Het gaat inderdaad al jaren zo en misschien blijft het ook gewoon goed gaan. Totdat het soms toch
niet goed gaat…..Denk bijvoorbeeld aan:
 Een nieuwe concurrent met een goedkoper alternatief (Easyjet en Ryanair).
 Een nieuwe concurrent waarbij jullie dienstverlening verbleekt (Google en Tesla).
 Klanten die door technologie jou niet meer nodig hebben (online een reis boeken zonder
hulp van een reisbureau).

Er kan dus iets in de omgeving veranderen waardoor naar buiten kijken (dus naar klant luisteren en
veranderingen op de markt) wel belangrijk wordt.
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‘Wij weten wel wat de klant wil maar de rest van onze collega’s niet’.

Deze verdeeldheid herken je misschien wel in jouw eigen onderneming. Veel ondernemingen zijn
namelijk ingericht in afdelingen. De afdeling sales, de afdeling inkoop en ga zo maar door. De afdeling
sales is het vaak oneens met de afdeling inkoop. Het probleem is dat ze het niet eens zijn over wat de
klant nu eigenlijk verwacht van de dienstverlening. Ze hebben allebei een ander idee over wat goed
is voor de klant. Ze vormen namelijk allemaal hun eigen eiland. Hoe zorg je dat er een brug geslagen
wordt?
Schakel de expertise in van je bestaande klant. Laat bijvoorbeeld de afdeling inkoop met de klant
praten. En zorg dan dat de afdeling sales en de afdeling inkoop ook weer met elkaar in gesprek gaan.
Waarom? Zo ga je binnen je onderneming allemaal denken vanuit de klant en word je
onderscheidend ten op zichte van je concurrenten.
‘Ik weet precies wat de klant wil, ik ben al klantgericht’.
 We weten precies wat de klant wenst.
 We halen regelmatig feedback van de klanten op.
 We hebben een duidelijke strategie rondom de klant.
Is dit herkenbaar? Dan heb je als onderneming wellicht veel kennis van de klanten. De vraag is heb je
het doorgevoerd in jullie klantreis? Met andere woorden de klant merkt nog niet dat je bezig bent
met zijn wensen. Kom dan in de actie en ontwikkel klantprocessen rondom de klant.
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Vind je dit interessant?
Lees dan nog een stuk verder want dan is dit e-book zeker de moeite waard voor jou.
Ik ben namelijk van mening dat vier stappen de blauwdruk vormen naar het stapsgewijs en
behapbaar werken aan jouw ontwikkeling naar een klantgerichte onderneming die meer omzet
genereert. Zet je telefoon op stil en ga er maar even goed voor zitten….
Als één of een meerdere situaties die ik heb genoemd herkenbaar zijn voor jouw onderneming, dan
heb je eigenlijk de eerste stap al gezet namelijk herkenning.

Durf onderscheidend te zijn en op een andere manier te gaan ondernemen
namelijk klantgericht!
Steeds meer ondernemingen stellen de “klant centraal”. En logisch want klantgerichte
ondernemingen presteren nu eenmaal beter dan anderen. Echter, klantgericht werken blijkt voor
veel ondernemingen moeilijker dan gedacht.
Passie voor de klant ontbreekt….
Medewerkers voelen zich niet betrokken….
Visie op klantgericht ondernemen ontbreekt…
Inspirerend leiderschap ontbreekt…
Te veel intern gericht….
Techniek denken…..
Dat is jammer want dit beperkt je in het groeien.
Zet vier belangrijke stappen en je zult jezelf gaan onderscheiden, een optimale klantbeleving krijgen,
verspillingen beperken, blijere medewerkers en uiteindelijk dus meer omzet genereren.



Stap één. Kruip in de huid van je klant. Zo gaat je onderneming groeien.
Stap twee. Benut het talent van je medewerkers. Ze zullen dan een stap extra zetten en dat
merken de klanten ook meteen.
 Stap drie. Zorg dat de klantreis op orde is. Zodat je daadwerkelijk doet wat je zegt.
 Stap vier. Blijf in beweging in deze dynamische markt. Laat zo je concurrenten ver achter je.
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Stap 1. Kruip in de huid van je klant
“Er is maar één baas, namelijk de klant! En hij kan iedereen in de organisatie van hoog tot laag
ontslaan. Gewoon door zijn geld ergens anders uit te geven.”
Sam Walton, Wal-Mart

We beginnen met de klant. De klant is het hart van een onderneming.

Hebben jullie wel eens heidagen gehad of dure overleggen gepland, waarbij iedereen aanwezig was
van receptie tot het bestuur? Iedereen mocht meedenken over de nieuwe strategie. Belangrijk was
wel dat de klant centraal staat. Helaas was de klant nergens te bekennen. Herkenbaar??
Klantgerichtheid
Wat is klantgerichtheid nu eigenlijk. Ik versta onder een klantgerichte onderneming een
onderneming die weet wat de klant wenst en de klantreis zo heeft inricht dat ook structureel aan de
wensen van de klant wordt voldaan. De klant staat centraal en dit komt terug in de terugkoppeling
van klanten over de dienstverlening, die met regelmaat in de onderneming worden verzameld.
Ik vind dat bij een klantgerichte onderneming de (bestaande) klant betrokken moet worden bij
veranderingen en verbeteringen. Bovenal koester je (bestaande) klanten!!

Jullie zullen het allemaal wel herkennen aan het einde van het jaar ontvang je altijd voorstellen van
verschillende partijen zoals ziektekosten, energieleveranciers en noem ze maar op. Er is er niet één
bij die een voorstel doet waaruit blijkt dat ze blij zijn met jou als klant. Dit geldt niet alleen voor een
tarief, maar dit blijkt ook niet in tekst. Hoe kan dit nu toch? Hebben deze organisaties geen band met
de bestaande klanten? Het lijkt er eigenlijk op dat daar ook helemaal geen behoefte aan is. Het
gevolg hiervan is dat klanten overstappen en blijkbaar deze organisaties zich weer kunnen richten op
waar ze goed in zijn: het binnenhalen van nieuwe klanten!!!!
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Waarom meer uit je bestaande klant halen?











Bestaande klanten zijn eigenlijk de makkelijkste en de leukste klanten. Ze zijn al loyaal aan je,
je hebt het vertrouwen al van deze klanten. Dit is de leukste manier om je omzet te
verhogen.
Je wordt onderscheidend.
Je laat je concurrenten ver achter je.
Je hoeft je minder te richten op nieuwe klanten, acquisitie is tijdrovender en zo behaal je
tijdwinst.
Wist je dat de zogenoemde mond op mond reclame wel tot 10 keer effectiever is dan
traditionele marketing? Aanbevelingen van klanten hebben een enorme potentie om de
omzet te verhogen. Gebruik je bestaande klant dus als marketingtool.
Wanneer je bestaande klanten bij de ontwikkeling van nieuwe diensten betrekt zeggen ze
wellicht direct ja bij de lancering van je nieuwe dienst.
Jullie strategie mede wordt bepaald door jouw klanten.
Je gewoontes wil doorbreken en los wil komen van de automatische piloot.

Nu moet je als ondernemer toch net zo enthousiast worden en de drive hebben om klantgericht te
gaan ondernemen.

Dus ga aan de slag en kruip in de huid van de klant!
Zorg dat je de klanten leert kennen. Vragen die je moet kunnen beantwoorden over de klanten zijn
onder andere:
o
o
o

Wie is de klant?
Wat doet de klant?
Wat wil de klant graag?

De kunst is daarbij wel hoe je erachter komt wat de klanten echt nodig hebben. Dus eigenlijk moet je
in de huid van de klant kruipen.
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Tip
Breng de klant tot leven. Met filmpjes en klantprofielen geef je de klanten een gezicht.
Welke manier van onderzoek je ook kiest, het gesprek met de klant staat centraal. Het is net als in
het echte leven, met open vragen en goed luisteren krijg je de meest waardevolle antwoorden.
Ga met medewerkers en klanten eens praten over complimenten en wat je er voor moet doen om
deze complimenten te krijgen. Dit gaat je onderneming heel veel brengen. In ieder geval heel veel lol
dat weet ik zeker.

Verras de klant!
Probeer bijvoorbeeld eens na te denken over iets dat je kunt geven of dat je voor de klant kunt doen
waarmee je een glimlach op zijn gezicht kan toveren. Dat hoeft overigens absoluut geen geld te
kosten, het gaat immers om het gebaar. Doe iets dat je onderneming menselijk maakt.

Jullie bestellen allemaal wel eens iets via internet en hoe gaaf zou het zijn als deze webshop
garandeert dat je binnen 2 tot 3 werkdagen het bestelde product in huis hebt. Stel nu eens voor dat
deze onderneming willekeurig 1 op 25 bestellingen onverwacht en gratis upgrade naar een expressverzending, zodat je het dezelfde dag nog in huis hebt. Nou, ik zou dit als een lopend vuurtje
verspreiden!

Durf je de uitdaging aan?....
Ja?!
Dan heb ik een simpele test voor jou:
Vraag vandaag gewoon eens aan een aantal klanten
o

waar zij nu echt gelukkig van worden binnen jullie dienstverlening.

o

of de klanten enthousiast zijn over jullie onderneming.

Door meer uit jouw bestaande klant te halen gaat je onderneming groeien!
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Stap 2. Benut de talenten van je medewerkers
“Grote dingen worden nooit door één persoon gedaan”.
Steve Jobs

Jouw medewerkers zijn het visitekaartje van je onderneming en moeten er dus echt uitspringen. Je
medewerkers zijn als het ware jouw interne klanten.
Ik weet zeker dat wanneer je betrokken medewerkers hebt, dit meteen invloed heeft op de klanten.
Wanneer je medewerkers lekker in hun vel zitten en met het benutten van hun talenten hun werk uit
kunnen voeren, ze zorgen voor tevreden en loyale klanten.
Ik heb het overigens niet over tevreden medewerkers maar over betrokken medewerkers.
Medewerkerstevredenheid is namelijk naar mijn mening meer naar binnen gericht, de focus ligt dan
op eigen werkplezier. Een medewerker kan al snel tevreden zijn met een eigen werkplek en een
koffiemachine, maar zullen daar niet per definitie harder van gaan werken.
Medewerkersbetrokkenheid daarentegen uit zich naar buiten en medewerkers zijn oprecht
geïnteresseerd in alle facetten van de onderneming. Met betrokken personeel maak je met je
onderneming echt een groot verschil in de markt. Ik geloof er overigens wel in dat betrokken
medewerkers ook tevreden medewerkers zijn.
Hoe zorg je er nu voor dat medewerkers elke ochtend uit bed komen voor jouw onderneming? Dat is
eigenlijk niet zo moeilijk, betrek je medewerkers bij het optimaliseren van de klantreis en jouw
onderneming. Achterhaal wat voor verborgen talenten ze nog meer hebben. En geef je medewerkers
de waardering die ze verdienen.

Ik denk voor iedereen ook wel herkenbaar. Er loopt iets niet soepel in een proces, conclusie er moet
iets veranderen. Dan kiest een onderneming ervoor om hier actie op te ondernemen. Dat is al een
stap in de goede richting. Ze zetten een paar knappe koppen, managers en afdelingsleiders bij elkaar.
Laten hen een proces optimaliseren en als dit is gebeurd dan wordt het netjes aan de medewerkers,
die dagelijks met het proces werken (de experts), gecommuniceerd. Top down noemen ze dit. Op
deze manier creëer je geen betrokken medewerkers.
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Je wilt juist dat je medewerkers de nieuwe ideeën gaan dragen. Je wilt dat je medewerkers de
intrinsieke motivatie hebben om processen aan te passen. De medewerkers zijn de experts binnen je
bedrijf. Benut hun talenten en werk bottom up. Leg niks op maar laat ze het zelf bedenken. Zo krijg

je betrokken medewerkers en maak je medewerkers ambassadeurs van jouw onderneming!!

Tip
Bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers neem alleen mensen aan die jullie klantgerichte aanpak
omarmen.
Waarom is het benutten van de talenten van je medewerkers zo belangrijk
 Medewerkers zullen meer betrokken zijn: Ze zullen een stap extra zetten en dat merken je
klanten ook meteen.
 Medewerkers komen elke dag met energie naar hun werk: Ze zetten zich meer in voor de
onderneming.
 Medewerkers zullen trotser zijn: Ze zullen de organisatie aanbevelen bij anderen.
 Medewerkers zullen ondernemend zijn: Ze zullen eigen initiatief tonen om de onderneming
te verbeteren.
 Medewerkers zullen gezonder zijn: Ze zijn minder vaak ziek.
 Medewerkers zullen enthousiaster zijn. Dit richting de klant en kritischer naar zichzelf toe.
 Medewerkers zullen hulpvaardiger zijn. Ze zullen nog meer een servicegerichte houding
aannemen.

Benut de talenten van je medewerkers. Ze zullen een stap extra zetten en dat
merken de klanten ook meteen.
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Stap 3. Zorg dat de klantreis op orde is.
“The Goal is not to be perfect by the end. The Goal is to be better today.”
Simon Sinek

Je kan nog zo goed bezig zijn om de klanten te leren kennen en naar ze te luisteren maar zorg dat je
dienstverlening op orde is. Mijn overtuiging is dat een excellente klantervaring moet draaien om een
zo soepel mogelijke klantreis, zonder hobbels en barrières en geen verspillingen.
De definitie van klantreis
Wat is dan eigenlijk een klantreis? Onder de klantreis wordt verstaan de reis die de klant aflegt
wanneer hij een dienst gaat afnemen. De reis begint dus al bij de oriëntatie en loopt door tot ver na
de aankoop.. Als het ware de reis die de klant maakt vanaf het eerste contact moment tot het laatste
contact moment.
De ultieme klantreis is wanneer klanten in principe geen contact hoeven op te nemen met de
klantenservice. Stel je dienstverlening is op orde en de klant hoeft bijna niet of minimaal contact op
hoeft te nemen met de klantenservice, hoeveel kosten je zou kunnen besparen!!!

We kennen het ook allemaal wel, gebeld worden door een onbekend nummer. Ook ik heb bij een
organisatie gewerkt waar dit het geval is. Waarom is dit nu zo? Nou om te voorkomen dat klanten en
masse gaan terugbellen. Ja, je leest het echt goed. Bedenk dit even. Bedrijven willen hun nummer
niet kenbaar maken, om te voorkomen dat klanten bellen!!!
Als je realiseert als organisatie dat klanten bellen omdat ze nog vragen hebben, dan is dat een teken
dat de dienstverlening niet optimaal is. Dus, zorg dat je dienstverlening op orde is. Dat zal in ieder
geval meer voordeel brengen dan een geheim nummer.
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Het optimaliseren van jouw klantreis:






Vergroot direct jouw service.
Brengt verspilling in beeld waardoor je tijd en geld bespaart.
Maakt zichtbaar welke diensten jij nog meer kunt ontwikkelen en aanbieden.
En als je dan nog een stapje verder gaat en telkens méér doet dan je belooft, zal je merken
dat de klanten zo verrast zijn dat ze spontaan aan iedereen gaan vertellen wat voor
fantastische onderneming jij bent.

Zorg dat de klantreis op orde is. Zodat je daadwerkelijk doet wat je zegt en
mogelijk nog wel meer!!
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Stap 4. Blijf in beweging in deze dynamische markt
“Het is moeilijk om aan de top te komen, maar zoveel
moeilijker nog om aan de top te blijven!”

Hoe ga je de veranderingen in je onderneming (de bedrijfscultuur) aanpassen zodanig, dat
klantgerichtheid een continu proces is? De klantgerichtheid moet continu in de gaten gehouden. De
markt waarin we ons begeven is immers dynamisch en de snelheid waarmee klanten overstappen
naar de concurrent neemt steeds verder toe. Wanneer je te laat reageert op de veranderingen haken
klanten af en ben je te laat.
o
o
o

Weten we morgen ook nog wat de klant wil?
Hoe ziet onze klantreis er dan uit?
En reageren we met onze dienstverlening nog steeds adequaat op de vraag van de klant?

Er komt voor een klantgerichte ondernemer dus meer bij kijken je zult je dienstverlening moeten
blijven bijstellen.

Neem als voorbeeld de verse sinaasappelsap die je tegenwoordig kunt persen in de supermarkt.
Het aanbod van de perssinaasappelen in de supermarkt is nog even groot. En dat apparaat doet
wonderen voor de winstgevendheid van een supermarkt, want er zitten weinig sinaasappelen in zo’n
flesje. Er zit vooral gemak in dat flesje. Je hoeft als klant niet zelf een net perssinaasappelen te kopen,
te snijden of te persen. Je hoeft niet eens een pers voor je sinaasappelen aan te schaffen. Voor dat
kant-en-klaar-gemak betaalt de klant graag een fikse prijs. Maar dat is niet het enige. Het wonder
van de vers geperste jus gaat verder. Met deze versgeperste sinaasappelsap verdien je niet alleen
meer geld. Nee je trekt er ook nog eens nieuwe klanten en klantengroepen mee aan. Je krijgt nieuwe
klanten door nieuwe producten te bedenken of je bestaande producten uit te breiden.
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Waarom in beweging blijven in deze dynamische markt?
 Als je op de traditionele manier door gaat dan word je wellicht ingehaald door je concurrent.
 Je gaat als onderneming nieuwe klanten en klantgroepen aantrekken.
 Door ritme en routine in je onderneming in te bouwen om processen in de gaten te blijven
houden zorg je ervoor dat wanneer de omstandigheden of situatie veranderen, je tijdig kunt
bijsturen.

Blijf in beweging in deze dynamische markt. Laat zo je concurrenten ver
achter je!
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Ga de uitdaging samen met mij aan!

Ben je na het lezen van dit e-book getriggerd? Ga dan aan de slag!
Ik heb een kleine uitdaging voor jou…
Pak nu even een moment en denk eens na over de klant, je medewerkers, de klantreis en de markt.
o
o
o
o
o

Hoeveel tijd ben jij kwijt geweest aan het werven van nieuwe klanten?
Hoeveel bestaande klanten heb je gesproken over jullie dienstverlening?
Hoe vaak betrek je de medewerkers in beslissingen?
Wanneer heb je voor het laatst of überhaupt gekeken naar de klantreis?
Weet je wat je concurrentie positie is?

Wanneer je één of meer van bovenstaande vragen hebt beantwoord en tot de conclusie komt dat je
niet echt of helemaal niet tevreden bent met de antwoorden.
STEL je dan vervolgens eens voor, dat je wel bezig bent met je klant, de talenten van je medewerkers,
klantreis en de markt en….
 jij weet wie je klant is, wat je klant bezighoudt en wat hij belangrijk vindt aan jullie
dienstverlening.
 jij bestaande klanten gebruikt als sparringpartner
 jouw onderneming daardoor steeds meer kwaliteit, service en onderscheidenheid kan
bieden.
 je bevlogen medewerkers hebt die trots zijn om bij je onderneming te werken.
 jouw onderneming de concurrenten ver achter laat.
Hoe gaaf zou dat zijn? Of krijg je het gevoel dat bovenstaande niet haalbaar is.
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Hoe belangrijk zijn klanten en medewerkers voor jouw onderneming? Was de klant juist niet één van
de hoofdredenen om je onderneming te starten?

Confronterend of oncomfortabel?
Ik kan me voorstellen dat mijn verhaal van alles oproept. Je denkt misschien, ik heb hier helemaal
geen tijd voor. Ik denk niet dat ik mijn medewerkers dit toe kan vertrouwen. Ik wil wel veranderen
waar ik weet niet waar ik moet beginnen.
Ik sta te popelen om samen met je te sparren welke stappen jouw onderneming zou kunnen zetten
om:





Meer uit jouw bestaande klanten te halen.
De talenten van je medewerkers te benutten.
De wens van de klant te vertalen in jouw klantreis. .
In beweging te blijven in de dynamische markt.

Ben je nieuwsgierig hoe?
Neem dan contact met mij op!
In mijn programma’s neem ik je stap voor stap mee hoe je meer uit je bestaande klant kan halen
waardoor je een hogere omzet kan genereren.
Lijkt het je wat of wil je eerst eens vrijblijvend kennismaken? Stuur dan een e-mail naar:
info@trippadvies.nl
Succes en hopelijk tot ziens!
Klantgerichte groet,

Hilde
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