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Ja, ik wil
Vandaag neem ik u mee op een liefdesavontuur. En wel die van 

de overeenkomst. In ons werkveld ook bekend als het abonne-

mentensysteem of het servicecontract.

I
n deze relatie bliji kt hkk et over 

de drempel tillen van je part-

ner soms een zwaar obstakel. 

Hiermee doel ik op de weer-

stand die een advdd iseur kan ervaren 

om een klkk ant de feff lbegeerde krab-

bel te laten zetten. Is dat een kwkk es-

tie van weerstand bij di e klkk ant óf 

van angst van de advdd iseur, vrr raag ik 

mij ai f. WaWW nt de tiji d is toch geweest

dat we onze klkk anten met mooie 

woorden overtuigen. Of duikt hkk ier 

nog een glimp van het oude ver-

trouwduu e (ego) op, en bliji kt hkk et toch

lastig om een oprechte klkk antrelatie 

op te bouwuu en?

Persoonliji k denk ik dat het alles te

maken heeft mff et communicatie. 

Dat begint bij ui w iuu ntentie. De orga-

nisatiewaarden. AuAA thenticiteit bij-i

voorbeeld. Hoe uit deze kern-

waarde zich in uw duu ienstvtt erlening, 

en waar herkent uw kuu lkk ant zich? Hoe 

communiceert u deze waarde? Een

actuele internetsite, het dienstvtt er-

leningsdocument en aansprekende

brochures kukk nnen een goede

ondersteuning ziji n om uw kuu lkk ant te 

infoff rmeren over uw wuu erkzaamhe-

den. Communicatie echter beslaat 

een breder terrein dan deze schrif-

teliji ke infoff rmatiedragers. Het gaat 

om uw cuu oroporate identitytt .yy

HOUDING EN GEDRAG

Service is een dienst die aansluit op

een eerder geleverde dienst of 

gekocht product. Heeft u dff eze 

dienst goed verzorgd, dan verwacht

uw kuu lkk ant ook een correcte foff llow 

up. AlAA s u deze opvolging vanuit uw uu

oprechtheid doet en dit helder aan 

uw kuu lkk ant overbrengt, zowel verbaal

(in woord en op schrift) aff ls non-

verbaal (uw huu ouding en gedrag) 

dan voelt uw kuu lkk ant dat u betrokkkk en 

bent. Hij wi il niets liever dan dat u 

ziji n zaken bliji ft bff ehartigen. Ook zal

hij bi egriji pen dat u een vergoeding 

vraagt voor hetgeen u aan vakkkk en-

nis en tiji d geeft. Eff n dat u dit graag 

schriftff eliji k aan hem bevestigt.

Om even terug te gaan naar de

huwuu eliji ksovereenkomst. Deze is

slechts een woordeliji ke verklkk aring 

van wat de liefdff e al lang heeft ff

beklkk onken. Een relatie ga je aan

omdat je elkaars wederziji dse 

afhff ankeliji khkk eid herkent en erkent.

Je ziet toegevoegde waarde in het 

uitwtt isselen van elkaars kernkwakk li-

teiten. Dat is pure liefdff e. Dat heeftff

geen contract nodig, het is slechts 

biji zaak. In een goede relatie gaat 

het net zoveel om geven als om ont-

vangen. U mag net zoveel ontvatt n-

gen als dat u geeft! Dff e vraag is dus 

niet zozeer of uw kuu lkk ant een maan-

deliji kse biji drage wil schenken, 

maar of hij wi eet waaraan hij di at 

besteedt.

VAN HART TOT HARTVV

‘Hiji of ziji begriji pt miji niet’ is een veel

gehoord argugg ment om de wegen

binnen een huwuu eliji k te laten schei-

beweerde als troost na een stukge-

lopen relatie. En ik geef haar geliji k.

Zo wordt de kernwaarde authenti-

citeit tastbaar. Crr ommunicatie van 

hart tot hart. Liefdff e heeft nff iets 

nodig. Daar is het liefdff e voor. rr

Daarom houd ik zo van miji n vak en 

ben ik relatiedeskukk ndige, of beter 

gezegd communicatiedeskukk ndige.

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

RUBRIEK MARKTGERICHT 

COMMUNICEREN

Ellen te Brake (www.llnz.nl) is commu-

nicatiedeskundige en inspirator. In 

deze maandelijkse column wil zij het 

intermediair een hart onder de riem 

steken en aanzetten om door middel 

van effectieve communicatie rendabel 

te transformeren. 

ELLEN TE BRAKE:

“L“ iefe dff edd heefe tff nietstt nodidd g.ii ”

den. EEvvEEE eennaallaaa ss ‘hhiijjii //ziji toont geen inte-

resse in miji n levensdoelen’ of ‘we

ziji n elkaar ontgroeid’. Daarmee zit 

de generatieklkk oof niet zozeer in leef-ff

tiji d, maar in zienswiww ji zen. 

Nu er nieuwuu e beloningssystemen 

gelden en uw buu edriji fsff voering aan 

verandering onderhevig is, dient u 

uw wuu erkpkk rocessen en daarbij bi eho-

rende verdienmodellen goed in

kaart te brengen. AlAA s u deze stap-a

pen doorloopt dan kan het niet

anders dan dat uw buu edriji fsff voering 

is afgff estemd op de klkk ant die bij ui

past. Dat betekent ook dat er rela-

ties zullen ziji n die niet bij ui w ouu rga-

nisatie passen. 

Dat geeft nff iet, want er is een over-

vloed van [nancieel dienstvtt erle-

ners, en op ieder potje pt ast een 

dekseltje, ztt oals miji n grootmoeder


