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Verkoop 

Leiderschap 

Communicatie 

Persoonlijke ontwikkeling 

Uw klant als ambassadeur 



Onze werkwijze 

Leiderschap Persoonlijke  

ontwikkeling 

Communicatie Verkoop 

Uw klant als ambassadeur met 

Persoonlijk Eigenaarschap 

Inspirerend leiderschap 

Ken je zelf 

In verbinding met de ander 

Passie en bevlogenheid 

Verantwoordelijkheid 

Mensgericht 

Talenten en drijfveren 

Motivatie 

Vertrouwen 

Samenwerken 

Oprecht 

Medemensen 



Wat bieden wij 

Wij bieden een grote variatie aan programma’s. U kunt o.a. gebruik maken van onderstaande variaties: 

 Individuele coaching 

 Teamcoaching 

 Workshops 

 Presentatie 

 Trainingen op maat 

 Open trainingen 

Verstanderen is onderdeel van TéCéO | 

Training | Coaching | Ontwikkeling. 

Verstanderen staat voor ‘Veranderen met 

gezond verstand’ en vanuit deze visie is de 

training Persoonlijke Eigenaarschap ontstaan. 

Persoonlijk Eigenaarschap is samen met uw 

medewerkers én met de klant op zoek gaan naar 

passende oplossingen. Het is vooral klantgericht 

denken én handelen; altijd met het hoofd en het 

hart. 

Onze overtuiging. 

Persoonlijk eigenaarschap leidt tot meer 

plezier in het werk, meer betrokkenheid bij de 

klant én de organisatie en het trots mogen zijn 

op het resultaat. Onze persoonlijke aanpak leidt 

tot meer klanten, tot een hogere 

klanttevredenheid en focust op het telefonische 

en persoonlijke contact met uw klant waardoor 

u zich blijft onderscheiden in de markt.  

Wilt u... 

 Meer klanten? 

 Meer loyale klanten? 

 Meer omzet per klant? 

 Zich onderscheiden in de markt? 

 Medewerkers die het onderscheid maken 

en verantwoordelijkheid nemen? 

Maak dan van uw klanten en van uw 

medewerkers échte ambassadeurs met 

Persoonlijk Eigenaarschap 

Erwin Damhuis. 

Erwin is ruim dertig jaar 

werkzaam geweest bij een 

grote verzekeraar. De laatste 

tien jaar heeft hij zich 

gespecialiseerd in het trainen en coachen 

op het gebied van sales en service. 

Daarnaast is hij mede-eigenaar van een 

dierenartsenpraktijk en vennoot van 

uitgeverij VOF De Alfabetboeken. 
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Ambassadeur 

Klantbeleving 
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Energie (betrokkenheid) 

Persoonlijk Eigenaarschap bestaat uit vier 

modules. Centraal staan de vragen: 

waarom Persoonlijk Eigenaarschap, wat 

betekent het en hoe leidt Persoonlijk 

Eigenaarschap tot ambassadeurschap? In 

deze interactieve modules nemen we u 

mee naar alle facetten van Persoonlijk 

Eigenaarschap en stemmen dit af op uw 

organisatie en uw medewerkers. 

Eerst begrijpen, dan begrepen worden. 

Stephen R. Covey 

Op de zoektocht naar een goede definitie 

van Persoonlijk Eigenaarschap kwamen we 

als snel tot de ontdekking dat het zich niet 

laat samenvatten in een paar woorden of 

zinnen. Het is de manier waarop met de 

klant wordt omgegaan: persoonlijk, warm 

en menselijk. Het is jezelf eigenaar maken 

van de vraag of situatie van de klant door 

te luisteren, mee te denken en vooruit te 

denken. Het is vooral klantgericht denken 

en handelen, altijd met je hoofd en je hart. 
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