Klantgericht denken en
handelen doe je met je
hoofd én met je hart.

Erwin Damhuis: wie zijn medewerkers én klanten echt
serieus neemt, wordt door hen daarvoor terug betaald.

Door Erica Tonnema | Fotografie Andrea Loot

‘Laat het naar binnen gerichte denken in organisaties eens los en zet de klant nu eens echt
centraal in je denken en je doen. Faciliteer je medewerkers en laat ze mét jou en vóór jou
werken in het belang van de klant. Dan worden zowel medewerkers als klanten echte
ambassadeurs van je bedrijf.’ Dit advies aan het bedrijfsleven komt uit de mond van Erwin
Damhuis, eigenaar van Verstanderen.nu in Enschede en een man die zich zelf omschrijft als
‘klantexpert’ en ‘verbinder’.
Aan het einde van 2015 zal het aantal webwinkels voor het
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consument. Een van de grootste
kleine 100.000 webshops zijn, terwijl Nederland ongeveer
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Erwin Damhuis werkt nu drie jaar als
trainer en organisatieadviseur voor
bedrijven in het MKB. Hij adviseert het
MKB en traint daarnaast medewerkers
én eigenaren op het gebied van het
centraal stellen van de klant. ‘Wat
betekent dit voor je bedrijf, voor de
huidige inrichting van je business en
voor de toekomstige inrichting? En hoe
maak je die vertaalslag van de
werkvloer naar de praktijk van alledag.
Maar ook de vraag hoe jij je als bedrijf
nog kunt onderscheiden bij je klant. Dit
soort vraagstukken bespreek ik met
het bedrijf en help hen zoeken naar de
oplossing.’ Aldus Erwin, tevens auteur
is van het E-book ‘Uw klant als
ambassadeur’ en coauteur van diverse
managementboeken.

Je klant als ambassadeur?
Maar wat betekent dat dan, je klant als
ambassadeur? Erwin: ’Iedere klant
heeft een zakelijke relatie met de
ondernemer. Het is de kunst om die
zakelijke relatie om te zetten naar een
‘psychologisch contract.’ Er ontstaat
dan een zodanige relatie dat
medewerkers en klanten een diepere
vorm van betrokkenheid tonen. Dat
psychologische contract is vervolgens
bepalend voor het gedrag van de
medewerker én de klant. Dat gedrag
bepaalt in hoge mate het imago van je
bedrijf. En dat dit invloed heeft op je
resultaten behoeft geen nadere
toelichting.
Dit betekent als je écht om je
medewerkers én klanten geeft, een
positieve uitwerking creëert.
Bijvoorbeeld dat klanten jouw bedrijf
aanbevelen bij familie, vrienden en
bekenden. Tegen dit soort reclame kan
geen advertentiecampagne, brochure
of commercial op.’

Wie zijn medewerkers én klanten echt serieus neemt, wordt
door hen daarvoor terug betaald.
Daarnaast heeft deze vorm van
klantenbinding volgens Erwin ook nog
andere voordelen: ‘Als je streeft naar
een volwaardige klantoriëntatie en je
bent in staat om met je bedrijf
duurzame klantrelaties en emotionele
verbindingen op te bouwen, heeft dat
een positief effect op allerlei kosten. Ik
noem er twee: je marketingbudget: dit
kan substantieel omlaag maar ook je
verzuimkosten van het personeel.
Medewerkers die plezier hebben in
hun werk, trots zijn op hun bedrijf en
betrokken zijn bij de klant zijn immers
minder vaak ziek. En dat vertaalt zich
naar winstgevende groei.’
In Amerika heeft onderzoek
plaatsgevonden naar het effect van
klanttevredenheid en
ambassadeurschap. Uit dat onderzoek
blijkt dat ruim 50 procent van klanten
een positieve ervaring met een bedrijf
doorgeven aan één of meerdere
familieleden, vrienden of bekenden.
Daarentegen wordt een negatieve
ervaring in 80 procent van de gevallen

Meer dan 50% van de consumenten geeft een
positieve ervaring door aan vrienden en familie.
Bijna 80% deelt negatieve ervaringen met
anderen.

gedeeld met anderen. Erwin: ‘Je kunt
wel nagaan wat die 80 procent voor
effect heeft. Ze waarschuwen anderen
om vooral niet naar dat bedrijf te gaan.
En in veel gevallen wordt zo’n advies
opgevolgd, zonder zelf die ervaring te
hebben gehad.’ Uit datzelfde
onderzoek blijkt ook dat 25 procent
van de klanten bereid is meer te
betalen als ze een positieve ervaring
overhouden. ‘Dat onderstreept het
belang van goed ambassadeurschap
van medewerker én klant.’
Service with a smile.
In Nederland gaat men nog niet goed
om met deze vorm van klantenbinding.
‘Iedereen kent wel de negatieve
verhalen op verjaardagsfeestjes over
slechte service. Daarnaast spelen de
social media ook een grote rol. De actie
van Youp van ’t Hek destijds tegen de
helpdesks heeft het imago van de
helpdesks geen goed gedaan. Maar
ook de recente transitie in de zorg, de
megastoringen bij een aantal
Internetproviders en de berichtgeving
over de bonuscultuur bij banken en
verzekeraars dragen bij aan dat imago.
Natuurlijk kun je als Internetprovider
er niets aan doen dat de techniek faalt
en natuurlijk is het vervelend dat de
overheid plannen bedenkt die
vervolgens moeilijk uitvoerbaar zijn.
Maar dat ontneemt je als ondernemer
niet de verantwoordelijkheid om je
klant serieus te nemen. Iedere klacht
gaat tegenwoordig viraal en als je pech
hebt, wordt die klacht ‘trending topic’.
Volgens Erwin moet service weer

Het aantal aanbieders is door Internet verveelvoudigd. Voor het eerst is het aantal webwinkels groter
dan het aantal fysieke winkels. Daar waar vroeger het dorp of de stad de wereld was waarin zich alles
afspeelde, heb je nu te maken het concurrentie van alle kanten.

Bedrijven die zich niet aanpassen, sterven uit als dinosauriërs.
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nadrukkelijk op de agenda staat.
‘Zeker, we moeten af van het naar
binnen gericht denken, we moeten af
van winst-denken en belangen van
aandeelhouders. Hierdoor is het
belang van de klant totaal uit het oog
verloren. Het is niet zo verwonderlijk
dat directiekamers in grotere
organisaties steeds verder van de
werkvloer en van de klant komen te
staan. Natuurlijk moet je als
ondernemer winst maken, maar dat
moet het resultaat zijn, niet je doel.
Daarnaast is het mooi als je de
aandeelhouders iets kunt bieden, maar
wat heb je er aan als klanten bij je
weglopen?’
Is het dan echt zo slecht gesteld? ‘Nee,
maar als je kijkt naar bedrijven die op
het gebied van klanttevredenheid goed
scoren, dan zijn dat niet de grote
organisaties. Het zijn juist de kleinere
bedrijven die dicht bij de klant staan.
Met name familiebedrijven scoren erg
hoog. Zij bieden nog service with a
smile’ aldus Erwin.
Vissen in de vijver.
Toch constateert hij dat er wel een
toename is van de aandacht voor
klantgerichtheid en
ambassadeurschap. Dat komt vooral
door de komst van Internet en de

social media. ‘Het aantal aanbieders is
door Internet verveelvoudigd. Voor het
eerst is het aantal webwinkels groter
dan het aantal fysieke winkels. Daar
waar vroeger het dorp of de stad de
wereld was waarin zich alles afspeelde,
heb je nu te maken het concurrentie
van alle kanten. Voor de consument is
dit een gunstige ontwikkeling want die
heeft meer keuzemogelijkheden. Voor
de aanbieder is het de uitdaging om je
te onderscheiden in dat veld. En als je
kijkt naar je producten, dan moet je
wel een heel uniek product hebben om
je te onderscheiden. Maar in bijna alle
gevallen ben jij niet de enige
aanbieder. Nee, er wordt door velen in
dezelfde vijver gevist.’ Is hierdoor de
macht van de bedrijven ingeperkt?
Volgens Erwin is door Internet de
macht én het initiatief duidelijk
verschoven naar de consument. ‘De
groei van het aantal webwinkels maakt
de keuze bijna onbeperkt en de kracht
van social media kan een product
maken en breken. Daarnaast is de
economische crisis mede oorzaak dat
ondernemers zich steeds meer gaan
focussen op het ambassadeurschap
van hun medewerkers én hun klanten.
Vraagstukken als ‘hoe bind ik de klant
aan mijn bedrijf’ liggen nu dagelijks en
prominent op de tafel van de directie.’
Investeren in de relatie.
Erwin is bekend met de
verzekeringsbranche. Vanaf 1983 was
hij werkzaam als verzekeringsadviseur.
‘In die tijd heb ik ervaren dat

investeren in de relatie met de klant
veel meer oplevert dan koude verkoop.
Dit werd mij destijds niet in dank
afgenomen door mijn werkgever.
Immers, de ‘productie’ bleef de eerste
jaren behoorlijk achter ten opzichte
van mijn collega’s. Maar ondanks het
feit dat ik mijn targets niet haalde,
bleef ik doorzetten en langzaam begon
mijn naam als verzekeringsadviseur
zich te vestigen. Die investering in de
relatie maakte van mij een
ambassadeur van het bedrijf voor de
klant. En die klant werd vervolgens
weer ambassadeur van mij. Klanten
hadden vertrouwen in mij en kochten
bij mij en al snel zag ook mijn
werkgever in dat die manier van
klantbenadering veel meer effect had.’
Nu ben je niet meer werkzaam bij die
verzekeraar en adviseer en train je
ondernemers in het klantcontact. Hoe
is dat zo gekomen? Erwin ‘Zoals ik al
aangaf zag mijn werkgever de
voordelen van mijn aanpak en hij vroeg
mij om andere medewerkers op te
leiden en te begeleiden naar het
ambassadeurschap. Op die manier ben
ik in het rol van trainer en coach
terecht gekomen.’
Ambassadeurschap van medewerker
en klant.
Je bent na 30 jaar voor jezelf
begonnen, vanwaar die stap? ‘Zo’n
stap is een keuze tussen gevoel en
verstand. In het bedrijfsleven zie je een
toenemende belangstelling voor het
ambassadeurschap van medewerker

Ondernemerschap ontbreekt vaak binnen het Nederlandse
bedrijfsleven.
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én klant. Immers, producten en
diensten zijn nu overal te koop en de
consument wordt steeds kritischer,
waardoor ondernemers zich
uiteindelijk alleen maar kunnen
onderscheiden op dat vlak. En
daarnaast ben ik zelf ook regelmatig
klant en in mijn visie is een
professionele klantontvangst een taak
voor alle medewerkers binnen een
bedrijf. Want klanten hebben nu
eenmaal contact met verschillende
medewerkers binnen de onderneming.
Daarnaast verwacht de hedendaagse
klant producten en oplossingen op
maat. Hij verwacht ondernemers én
medewerkers die bereid zijn een stapje
meer te doen. En dat verwacht ik als
klant ook.’
Dat is duidelijk, maar vanwaar die
stap? Je had ook voor de veiligheid van
loondienst kunnen kiezen. Erwin: ‘Mee
eens, maar ik zie toch verandering en
verbetering. In de eerste plaats de
betrokkenheid van de medewerkers
zelf, hoewel daar nu juist een
spanningsveld ontstaat. Want die
medewerker wil heel graag betrokken
zijn maar worstelt tegelijkertijd met de

Klanten zijn altijd op zoek naar het ‘AHA Erlebnis’ en zijn
bereid daar extra voor te betalen.

vraag: hoe pak ik dat aan?
Medewerkers willen graag
klantgericht zijn, maar vervallen
vaak in oude valkuilen omdat ze
nog steeds te veel ‘naar binnen
toe’ denken en niet anders
gewend zijn. Dat is geen verwijt,
maar een constatering. Een
verandering is immers niet
gemakkelijk. En dit was voor mij
de aanleiding om mijn ervaring
en kennis te delen met andere
ondernemers. Stop met het
machine denken, en start met
het mens denken.’
Dat laatste mag je even
toelichten. ‘De boodschap is
eigenlijk heel eenvoudig: zet de
mens centraal in je onderneming.
Of het nu de klant is of de
medewerker, daarvan moet je
het hebben. En stop met het
bedenken van allerlei interne
regels, voorschriften en
aanbevelingen. Een medewerker
is geen robot, laat hem mens
zijn. En de klant heeft een
machtige keuze: hij koopt bij
jou…of niet.’
AHA Erlebnis
Welke tips zou je ondernemers
willen meegeven? ‘Blijf focussen
op klantgerichtheid en doe dat
samen met je medewerkers.
Geef je klant het echte ‘AHA
erlebnis’, waardoor hij voor jou
als ambassadeur gaat werken. En
besef daarnaast dat jouw

medewerkers ook onderdeel zijn
van de organisatie en dat het
inrichten en besturen van jouw
bedrijf medebepalend is voor de
medewerker welk gevoel hij aan
anderen, waaronder de klant,
meegeeft. Met andere woorden:
behandel je medewerkers net
zoals je de klant behandelt. De
laatste tip: klanten nemen en
krijgen de tijd om een keuze te
maken. Geef je de klant die
ruimte en tijd niet, dan koopt hij
bij een ander. Geef daarom je
medewerker ook de tijd en
ruimte om die klant te
begeleiden in zijn aankoop.
Limiteer het klantcontact daarom
niet tot bijvoorbeeld een bepaald
aantal minuten.’ aldus Erwin
Succesfactoren.
Is dat de garantie voor succes?
‘Was dat maar waar, dan was het
even simpel als doeltreffend.
Klanten zijn niet te sturen, ze zijn
onvoorspelbaar en vertrouwen
komt te voet en vertrekt te
paard. Klantvertrouwen moet je
winnen, dag in en dag uit door
oprechte aandacht te geven en
een topservice te verlenen. Ik
daag de ondernemer uit om eens
kritisch naar zijn eigen bedrijf te
kijken en zich te verplaatsen in de
klant. Welk gevoel krijg je dan? Jij
bent als ondernemer ook
dagelijks klant dus welke service
vind jij normaal en wat vind jij
belangrijk in het klantcontact?

Maar denk ook eens na over dieper
liggende vragen zoals: hoe wil jij als
klant behandeld worden en wat
bepaalt dat jij bij de ene winkel wel
koopt en bij de concurrent niet?
Deze essentiële vragen moet je jezelf
regelmatig stellen.’
Dus? ‘In essentie is de vraag: wat
gaan jouw klanten missen als jouw
bedrijf ophoudt te bestaan. En
koppel daar maar eens drie
belangrijke vragen aan: wat ga jij als
ondernemer, samen met je
medewerkers, doen om de klant dat
‘AHA erlebnis’ te geven dat zij alleen
maar bij jou krijgen?
En hoe zorg je ervoor dat die klant
terugkomt? En last but not least, hoe
zorg je ervoor dat die klant jou
aanbeveelt bij anderen? Dat is
klantgericht denken en handelen,
met je hoofd en met je hart.’

Over de auteur.
Erwin Damhuis is oprichter en drijvende kracht
achter ‘Je klant als ambassadeur met Persoonlijk
Eigenaarschap’. Met zijn bedrijf Verstanderen.nu
helpt hij ondernemers en medewerkers in
veranderprocessen om van de klant een échte
ambassadeur te maken. Hij heeft onder meer
gewerkt in de branche verzekeringen, de financiële
en de zakelijke dienstverlening. Hij ontdekte dat
mensen die plezier hebben in hun werk en trots zijn
op wat ze doen méér betrokken zijn bij de klant én
de onderneming. Hierdoor wordt hun product
gewild én er wordt over gesproken. Door zijn werk
als adviseur, manager, trainer en coach werd die
ontdekking een overtuiging: ambassadeurs zijn
loyale klanten en verhogen je omzet.
Erwin helpt je bij het Persoonlijk Eigenaarschap: het
gaat niet alleen om het verkopen, maar vooral ook
het onderscheidend maken in de markt. Die stap
extra, de persoonlijke touch en inleven in de klant
maken van jouw klant een echte ambassadeur.
Want wat anderen waarnemen is één, wat ze
vervolgens over je vertellen is je meerwaarde.
Meer weten? Download ook het E-book ‘Van
verandering naar dynamiek, een reis in 24
etappes’ en ’Je klant als ambassadeur met
Persoonlijk Eigenaarschap’.
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Meer informatie?
Wilt u weten wat ik voor u als ondernemer kan betekenen? Bij een kop koffie of thee vertel ik u graag meer en
bekijk ik samen met u de mogelijkheden.
Neem vandaag nog contact op om ook zo snel mogelijk van uw klant een echte ambassadeur te maken!

