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 I-dentity
U bent uniek. Net zoals ieder ander.r Uw kantoorw  isr  dat ook. Net

als uw concurrent.w Maar waarmeer onderscheidt uw bedrijfw zichf

van de grote massa? Door eenr onafhankelijk productk  of eenf

transparante beloning? Dat verkoopt uw buurmanw  ook. En zijn

gras is veel groener. Wie maakt uw bedrijfw danf wel bijzonder enr

waarom? Dat bent ú. En dat zijn uw medewerkers.w

E
en vrolijke groet vant de

telefoniste brengt alt  bij het

eerste contact eent glim-

lach bij uw klantw  teweeg.t

De ‘safe container’ is gecreëerd end

die lastige vraag isg  al een stuk mak-k

kelijker ter  stellen. Producten kun je

kopiëren, daarom maakt ut  hetu ver-t

schil met uwt  uitstraling,w drijfveren

en een professioneel talent omt

waardevol te zijn. Uw ‘selfw  I-dentity’.f

Nu uu  opu het puntt  staatt –t op eigen ini-

tiatief off doorf  der  wet verplichtt –t om

een beloningssysteem te hanteren

dat ist  gebaseerd opd uw toegevoegdew

waarde, vestig ikg dek aandacht eent

ogenblik naark  binnen.r Uw internew

communicatie dient namelijkt  goedk

afgestemd ted zijn alvorens u zichu

naar buitenr toe presenteert. Stilte

zorgt datt ert ruimter ontstaat omt tot

de essentie te komen. Het ist  daar

waar ur eenu logische volgende stap in

uw persoonlijkew of zakelijkef  groei-

proces kunt zetten.t

Een waardevol adviseur kun je niet

worden, dat ben je. Aan uw passiew

voor het vak enk  uw kerntalentw  voor

het Onancieel realiseren van levens-

wensen valt niet te tornen. Dat u

professioneel werkt en deskundig

blijft, is hiervan een logisch gevolg.

Maar wat maakt uw bedrijfw nuf

‘eigen’? Hoe zien uw persoonlijkew én

uw zakelijkew  blauwdruk erk  uit?

Een nieuwe kijk opk  ondernemen,

vraagt om een vernieuwend busi-

nessplan. Begin met schrijven want

het is puur plezier om hier aan te

werken. Om vervolgens met een

glimlach uw uniekew  handtekening

zichtbaar te vertalen in al uw com-w

municatieve uitingen. Zodat de

klant úw corporatew I-dentity her-y

kent en erkent.

Een goede corporate I-dentity

bestaat uit een herkenbare huisstijl,

begrijpelijke en op de doelgroep

afgestemde communicatie en een

correct gedrag vang  de organisatie

en haar medewerkers. Met name

dit gedrag vang uw organisatiew – 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 blik opk  uw internetsitew

werpen. Stap twee. Toont dit visite-

kaartje een productrange, een alge-

mene dienst óf biedtf het een speci-

Oeke oplossing voorg  het probleem

van uw klant?w  Pensioen is saai maar

netto besteedbaar inkomen is geld.

En geld en liefde zijn door alle tijden

heen nog steedsg de meest aanspre-

kende onderwerpen. Geld gaat over

emotie. Hoe heerlijk herkenbaark  als

deze beleving isg terug teg  vinden op

uw site!w Een afspraak isk  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-dentity diey  is ont-

staan uit eent  zuivere self I-dentityf

zorgt ervoort  datr gelijkgestemdent u

kunnen vinden. Spiegel uw zelfbeeldw

eens door eenr bestaande relatie in dit

proces te betrekken. Vraag bijvoor-g

beeld watd  hijt van uw internetsitew

vindt. Begrijpt hijt  deze en spreekt hett

hem aan? Doe een klein onderzoek

bij uw huidigew  klantenkring eng vraag,

vraag, vraag. U zultU  versteldt staand

welke antwoorden u krijgt.u

Deze andere vorm van oprechte aan-

dacht zorgtt ervoort datr uwt  klantw gaatt

nadenken over watr  uwt  kantoorw

daadwerkelijk toevoegt.k  Hij vertelt ut

wat hijt belangrijk vindtk ent als u goedu
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“Nieuwe kijk op ondernemen vraagt
om vernieuwend businessplan”

ELLEN TE BR
AKE:

“Spiegel“ uwl  zelfbeeldw

bij bestaand
ej  relaties.”e

luistert,istert, ]uistert]uistert hijhijtt  vast ookt  nogk eeng

paar Onanciëler  struikelblokken in

uw oor.w  Wedden dat ut eenu  passende

oplossing heeft?g  Nu spreektu ut

dezelfde taal. De juiste klanten zul-

len op uw padw komen.d En dat maaktt

het verschilt tussen een vastgeroest

en ]orerend bedrijfd .

Volgende maand in deze rubriek:

‘Ja, ik wil’.k


