“Nieuwe kijk op ondernemen vraagt
om vernieuwend businessplan”
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I-dentity
U bent uniek. Net zoals iederr ander. Uw
w kantoorr is dat ook. Net
als uw
w concurrent. Maarr waarmee onderscheidt uw
w bedrijff zich
van de grote massa? Doorr een onafhankelijkk product off een
transparante beloning? Dat verkoopt uw
w buurman ook. En zijn
gras is veel groener. Wie maakt uw
w bedrijff dan wel bijzonderr en
waarom? Dat bent ú. En dat zijn uw
w medewerkers.

E

en vrolijke groett van de
telefoniste brengtt al bij het
eerste contactt een glimlach bij uw
w klantt teweeg.
De ‘safe container’ is gecreëerd
d en
die lastige vraagg is al een stukk makkelijkerr te stellen. Producten kun je
kopiëren, daarom maaktt u hett verschil mett uw
w uitstraling, drijfveren
en een professioneel talentt om
waardevol te zijn. Uw
w ‘selff I-dentity’.
Nu
u u op hett puntt staatt – op eigen initiatieff off doorr de wett verplichtt – om
een beloningssysteem te hanteren
datt is gebaseerd
d op uw
w toegevoegde
waarde, vestigg ikk de aandachtt een
ogenblikk naarr binnen. Uw
w interne
communicatie dientt namelijkk goed
afgestemd
d te zijn alvorens u zich
naarr buiten toe presenteert. Stilte
zorgtt datt err ruimte ontstaatt om tot
de essentie te komen. Hett is daar
waarr u een logische volgende stap in
uw
w persoonlijke off zakelijke groeiproces kuntt zetten.
Een waardevol adviseur kun je niet
w passie
worden, dat ben je. Aan uw
voor het vakk en uw
w kerntalent voor
het financieel realiseren van levenswensen valt niet te tornen. Dat u
professioneel werkt en deskundig
blijft, is hiervan een logisch gevolg.
Maar wat maakt uw
w bedrijff nu
‘eigen’? Hoe zien uw
w persoonlijke én
uw
w zakelijke blauwdrukk er uit?

Een nieuwe kijkk op ondernemen,
vraagt om een vernieuwend businessplan. Begin met schrijven want
het is puur plezier om hier aan te
werken. Om vervolgens met een
glimlach uw
w unieke handtekening
zichtbaar te vertalen in al uw
w communicatieve uitingen. Zodat de
klant úw
w corporate I-dentityy herkent en erkent.
Een goede corporate I-dentity
bestaat uit een herkenbare huisstijl,
begrijpelijke en op de doelgroep
afgestemde communicatie en een
correct gedragg van de organisatie
en haar medewerkers. Met name
dit gedragg van uw
w organisatie – dat
bestaat uit de harten van u en uw
medewerkers – is bepalend voor
het aantal klantrelaties dat de weg
naar u vindt door mond-tot-mond
reclame. Dat is stap één.
Voordat deze geïnteresseerden u
bellen voor een afspraak, zullen zij
eerst een blikk op uw
w internetsite
werpen. Stap twee. Toont dit visitekaartje een productrange, een algemene dienst óff biedt het een specifieke oplossingg voor het probleem
van uw
w klant? Pensioen is saai maar
netto besteedbaar inkomen is geld.
En geld en liefde zijn door alle tijden
heen nogg steeds de meest aansprekende onderwerpen. Geld gaat over
emotie. Hoe heerlijkk herkenbaar als
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lfbeeld
““Spiegell uw ze laties.”
re
bijj bestaande
deze belevingg is terugg te vinden op
uw
w site! Een afspraakk is snel
gemaakt. Stap drie. Er zijn dus al
minstens drie stappen gezet voordat
de klant bij u aan tafel zit voor een
persoonlijke kennismaking.
Een corporate I-dentityy die is ontstaan uitt een zuivere selff I-dentity
zorgtt ervoorr datt gelijkgestemden u
kunnen vinden. Spiegel uw
w zelfbeeld
eens doorr een bestaande relatie in dit
proces te betrekken. Vraagg bijvoorbeeld
d watt hij van uw
w internetsite
vindt. Begrijptt hij deze en spreektt het
hem aan? Doe een klein onderzoek
bij uw
w huidige klantenkringg en vraag,
vraag, vraag. U zultt versteld
d staan
welke antwoorden u krijgt.
Deze andere vorm van oprechte aandachtt zorgtt ervoorr datt uw
w klantt gaat
nadenken overr watt uw
w kantoor
daadwerkelijkk toevoegt. Hij verteltt u
watt hij belangrijkk vindtt en als u goed

luistert,
istert, fluistertt hij vastt ookk nogg een
paarr financiële struikelblokken in
uw
w oor. Wedden datt u een passende
oplossingg heeft? Nu
u spreektt u
dezelfde taal. De juiste klanten zullen op uw
w pad
d komen. En datt maakt
hett verschil tussen een vastgeroest
en florerend
d bedrijf .
Volgende maand in deze rubriek:
‘Ja, ikk wil’.
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