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“Vraag is niet of uw klant een bijdrage wil schenken,
maar of hij weet waaraan hij dat besteedt”

Ja, ik wil
Vandaag neem ik u mee op een liefdesavontuur. En wel die van
de overeenkomst. In ons werkveld ook bekend als het abonnementensysteem of het servicecontract.

I

n deze relatie blij
i kkt het over
de drempel tillen van je partner soms een zwaar obstakel.
Hiermee doel ik op de weerstand die een adv
d iseur kan ervaren
om een kl
k ant de ffelbegeerde krabbel te laten zetten. Is dat een kw
k estie van weerstand bij
i de kklant óf
van angst van de adv
d iseur,
r vraag ik
mij
i af. Wa
W nt de tij
i d is toch geweest
dat we onze kklanten met mooie
woorden overtuigen. Of duikt
k hier
nog een glimp van het oude vertrouwd
u e (ego) op, en blij
i kkt het toch
lastig om een oprechte kl
k antrelatie
op te bouw
u en?
Persoonlij
i k denk ik dat het alles te
maken heeft
f met communicatie.
Dat begint bij
i uw intentie. De organisatiewaarden. Au
A thenticiteit biji
voorbeeld. Hoe uit deze kernwaarde zich in uw
u dienstv
t erlening,
en waar herkent u
uw klant zich? Hoe
communiceert u deze waarde? Een
actuele internetsite, het dienstv
t erleningsdocument en aansprekende
brochures kkunnen een goede
ondersteuning zij
i n om uw
u klant te
info
f rmeren over uw
u werkzaamheden. Communicatie echter beslaat
een breder terrein dan deze schriftelij
i ke info
f rmatiedragers. Het gaat
om u
uw coroporate identity
ty.

dienst goed verzorgd, dan verwacht
uw klant ook een correcte fo
u
f llow
up. Al
A s u deze opvolging vanuit u
uw
oprechtheid doet en dit helder aan
uw klant overbrengt, zowel verbaal
u
(in woord en op schrift)
f als nonverbaal (uw
u houding en gedrag)
dan voelt u
uw klant dat u betrokk
k en
bent. Hij
i wil niets liever dan dat u
zij
i n zaken blij
i fft behartigen. Ook zal
hij
i begrij
i pen dat u een vergoeding
vraagt voor hetgeen u aan vakk
k ennis en tij
i d geeft.
f En dat u dit graag
schrift
f elij
i k aan hem bevestigt.
Om even terug te gaan naar de
huw
u elij
i ksovereenkomst. Deze is
slechts een woordelij
i ke verkl
k aring
van wat de liefd
f e al lang heeft
f
bekl
k onken. Een relatie ga je aan
omdat je elkaars wederzij
i dse
afh
f ankelij
i kh
k eid herkent en erkent.
Je ziet toegevoegde waarde in het
uitw
t isselen van elkaars kernkwa
k liteiten. Dat is pure liefd
f e. Dat heeft
f
geen contract nodig, het is slechts
bij
i zaak. In een goede relatie gaat
het net zoveel om geven als om ontvangen. U mag net zoveel ontva
t ngen als dat u geeft!
f De vraag is dus
niet zozeer of u
uw klant een maandelij
i kse bij
i drage wil schenken,
maar of hij
i weet waaraan hij
i dat
besteedt.
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Service is een dienst die aansluit op
een eerder geleverde dienst of
gekocht product. Heeft
f u deze

‘Hij
i of zij
i begrij
i pt mij
i niet’ is een veel
gehoord argu
g ment om de wegen
binnen een huw
u elij
i k te laten schei-
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t nodig.”
niets
““Lieefde heeeft
den. Evenals ‘h
hij/zij
i toont geen interesse in mij
i n levensdoelen’ of ‘we
zij
i n elkaar ontgroeid’. Daarmee zit
de generatiekl
k oof niet zozeer in leeff
tij
i d, maar in zienswi
wijzen.
Nu er nieuw
u e beloningssystemen
gelden en u
uw bedrij
i fs
f voering aan
verandering onderhevig is, dient u
uw werkp
u
k rocessen en daarbij
i behorende verdienmodellen goed in
kaart te brengen. A
Als u deze stapa
pen doorloopt dan kan het niet
anders dan dat u
uw bedrij
i fs
f voering
f estemd op de kklant die bij
i u
is afg
past. Dat betekent ook dat er relaties zullen zij
i n die niet bij
i uw organisatie passen.
Dat geeft
f niet, want er is een overvloed van financieel dienstv
t erleners, en op ieder potje
t past een
dekseltje,
t zoals mij
i n grootmoeder

beweerde als troost na een stukgelopen relatie. En ik geef haar gelij
i k.
Zo wordt de kernwaarde authentir Communicatie van
citeit tastbaar.
f e heeft
f niets
hart tot hart. Liefd
nodig. Daar is het liefd
f e voor.
r
Daarom houd ik zo van mij
i n vak en
ben ik relatiedesku
k ndige, of beter
gezegd communicatiedesku
k ndige.
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