
zodat zij jouw beste
verkoopkanaal worden
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maken
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Hi 
Je wilt dus ook enthousiaste klanten? Klanten die

jouw grootste fan en beste marketing- en

verkoopkanaal ooit worden? Het downloaden

van dit e-book is een mooie eerste stap. Ik help

je graag op weg. 

 

Ik ben Daniëlle en ik help ondernemers en

marketeers bij het leggen van een basis die past

bij hun organisatie & bij hun klant. Met die juiste

basis breng jij een boodschap waar jouw klanten

op aanhaken. Je maakt hen enthousiast doordat

jouw communicatie, processen en diensten zó

zijn ingericht dat jouw klanten zich gewaardeerd

voelen én jij hen helpt om succesvol te zijn in wat

zij willen bereiken. 

Klant- & merkstrateeg 

Daniëlle Bekker

5 manieren om jouw klanten enthousiast te maken

https://www.instagram.com/endaan.nl/
https://www.facebook.com/endaanmarketing
http://www.linkedin.com/in/daniellebekker


Na het lezen van
dit ebook

Als je maar één ding uit dit e-book meeneemt, laat het dan dit zijn. Vraag je

klanten het hemd van het lijf, toon interesse, verdiep je in hen. En gebruik die

inzichten om jouw aanbod, processen en communicatie te optimaliseren. 

De juiste klanten aantrekken wordt lastig als jij een grijze muis bent. Je weet

dat je, door tijd te investeren in een stevige basis, de juiste klanten aan gaat

trekken. Klanten die enthousiast zijn over jou en waar jij voor staat. 

Want met oprechte aandacht kun je nog het verschil maken. Luister, vraag

door en neem gepast actie. Pro-actief en achteraf. Geef je klant het gevoel dat

je jullie relatie waardeert. Dan zal hij jou nog veel meer waarderen. 

 

Sterker nog. Je kent de kracht van emoties. Je weet dat ze een doorslag-

gevende rol spelen in de beleving van jouw klanten. En dus ga je daarop

sturen in je marketing, sales en processen.  

 

Je viert hoogtepunten. Verrast je klanten op onverwachte momenten en geeft.

Maakt van simpele dingen een klein feestje. Niet omdat het moet, maar omdat

jij dat wilt. Omdat je blij wordt van enthousiaste klanten. 

 

Kruip jij ook in de huid van jouw klant

Ben je geen grijze muis meer 

Geef jij vaker oprechte aandacht

Weet je dat emotie niet alleen voor watjes is

Maak je er een feestje van 

www.endaan.nl

5 manieren om jouw klanten enthousiast te maken



WE GAAN BEGINNEN

Ben je er klaar voor? Wil je je laten inspireren om ook voor
jouw klanten een feestje te bouwen? Om ze een ervaring te
bieden die zorgt dat ze keer op keer bij jou terugkomen. Een
ervaring die ze zeker doorvertellen aan anderen. 

 Het begint bij de basis

 Verdiep je in je klant

 Alles draait om de emotie

 Doe het met aandacht

 Maak er een feestje van 

Voor ik je ga inspireren met mijn 5 manieren (en wel 50 tips) eerst nog

even dit. Sommige tips zijn voor jou misschien al heel logisch, omdat je

dat van nature al doet, of omdat je al een goede basis hebt staan. Scan

alle tips en pik eruit wat past bij jou, je bedrijf en de fase waar je je in

begeeft. 

 

Dit zijn mijn vijf manieren om jouw klanten enthousiast te maken:  

1.

2.

3.

4.

5.

 

Veel leesplezier! Laat je me weten wat jouw grootste inzicht was? 
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Het begint bij
de basis

Een goede basis dus. En die goede basis begint binnen in jouw

organisatie. Want pas als je een aantal zaken binnen jouw bedrijf scherp

hebt, ga je de juiste klanten aantrekken. Klanten die bij jou passen én dat

zijn de klanten die jouw grootste ambassadeur worden.

 

Zonder een stevige basis wordt het lastig om impact te maken, klanten

aan te trekken en een gezond bedrijf te bouwen. Zonder een goede basis

word je een grijze muis. Je boodschap komt niet aan bij potentiële klanten

of heeft weinig impact. Ook loop je het gevaar dat alles wat je doet of zegt

een losse flodder is. Dat het elkaar niet versterkt, maar soms zelfs

tegenspreekt. En dus krijgen potentiële klanten niet die connectie met jou. 
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Enthousiaste klanten krijgen, begint bij het
aantrekken van de júiste klanten. En dat gaat

moeiteloos als je de basis goed hebt staan.
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Weg met die grijze
muis. En word een

echte klantmagneet. 

Die basis kost je wel wat tijd. Maar daarna wordt de rest zo veel

makkelijker, leuker, effectiever en aantrekkelijker. En ben jij niet langer

een grijze muis, maar een ware klantmagneet.

 

Het leggen van de basis is niet moeilijk, het kost vooral tijd. Maar dit is

echt een investering in de toekomst. Een investering in méér impact én

meer klanten die bij jouw bedrijf, jouw boodschap én jouw producten en

diensten passen.

 

Dat ABC bestaat uit de volgende drie stappen:

Aantrekkelijk positioneren

Belofte formuleren

Consequent en consistent communiceren

 

Waar sta jij? Heb je je zelf al duidelijk gepositioneerd? Weet je waar je met

jouw organisatie voor staat? En die klantbelofte? Heb je die geformuleerd?

Welke problemen los jij voor hen op of welke dromen vervul je? Hoe maak

je het werk van jouw klant simpeler, mooier, praktischer, sneller,

eenvoudiger of gewoon beter? Leg dit vast in een belofte van jouw

organisatie aan jouw klant en ga dit vervolgens consequent en consistent

communiceren. 
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10Tips

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

Doe het samen. De basis leg je

samen met collega's, zodat het

de hele organisatie vertegen-

woordigt en iedereen erachter

staat.  

Vertaal je boodschap naar
thema's. En maak content op

basis hiervan, zodat alle

communicatie elkaar en jouw 

boodschap versterkt. 

Kom tot de kern. Samen met

collega's bepaal je kern-

waarden, die je daarna als

kompas voor je organisatie

gebruikt.

Zet het op een koffiemok.
Of hang het op. Maak het

zichtbaar. Kernwaarden en

klantbelofte blijven hangen

als je collega's ze vaak zien. 

Waarin ben je anders? Zet

eens op papier waarin jouw

bedrijf anders is dan collega-

bedrijven. Van kleine details tot

grote verschillen. 

Blijf volhouden. Gebruik je

boodschap en thema's altijd

als uitgangspunt voor je

marketing. Het duurt even

voor het bij je klanten landt. 

Wat beloof jij je klant?  
Samen met je collega's

formuleer je een belofte die

past bij jouw klanten, je merk

versterkt en onderscheidend is.

  

Wees niet bang voor
overkill. Potentiële klanten

zien écht maar een (klein)

deel van alles dat jij

communiceert. 

Denk na over jouw boodschap
Welke boodschap wil jij

overbrengen? En hoe past dit

bij jouw klant? Gebruik dit als

uitgangspunt voor marketing.  

Practice what you preach
Wees een voorbeeld. Vertoon

gedrag dat past bij de

kernwaarden en klantbelofte.

Intern & extern. 

Voor een goede basis 
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Verdiep je in je
klant

Natuurlijk ken jij je klanten. Dat snap ik ook wel. Je kent hun naam, hun

bedrijf en wat ze doen. Maar ken je ze ook écht? Weet jij waar jouw

klanten naar verlangen? Hoe succes voor hen voelt? Wat hun doelen zijn?

En wat hen tegenhoudt om dit te bereiken? 

 

Misschien heb je wel een beetje een idee. Of denk je dat je het weet, maar

doe je een heleboel aannames die niet blijken te kloppen. Tijd dus om het

gesprek aan te gaan met je klant. Tijd om te kijken naar wat hen drijft,

naar hoe je hen kunt bereiken én raken. Deze inzichten helpen jou om

makkelijker klanten aan te trekken én te bedienen.  
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Hoe goed ken jij je klanten? Weet je écht waar hij
door gedreven wordt? Of berust dat veelal nog op

aannames? 
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Pas op voor aannames. Daar wil
 je geen bedrijf op bouwen. 

Verzamel een aantal collega's en denk samen na over jullie klant. Wat zijn

de belangrijkste taken, doelen, problemen en verlangens? Wat kunnen

jullie doen om dit nog verder te verbeteren? En hoe kun je dit vervolgens

verwerken in je product, dienst, service of marketing. 

 

Een groothandel wilde 40 winkels verbouwen, waarbij de winkelvloer zou

worden geminimaliseerd en digitaal een belangrijke rol zou spelen.

Gelukkig gingen we eerst met hun klanten in gesprek gegaan. Wat bleek?

De klanten wilden écht iets anders: zelf producten uitzoeken- en

proberen, meteen meenemen, deskundig advies én een plek waar ze in

alle hectiek van de dag even rust vonden. Dit verwerkten we in het nieuwe

winkelconcept. Hoe tof is het dan als klanten keer op keer aangeven graag

in de nieuwe winkel te komen, omdat het zo goed bij hen past. 
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Verzamel verschillende
inzichten. Stel een team samen

met collega´s uit diverse

disciplines. Zo krijg je een beter

en diverser beeld. 

Hoeveel moeite wil je klant
doen? Om in contact te

komen? Om jouw dienst af te

nemen? Om jouw dienst te

gebruiken? Weet jij dit? 

Verlangens. Waar verlangt je

klant naar? Wat zijn zijn diepste

wensen? En hoe kun jij hem

daar bij helpen? 

Doe een zoekwoordenonder-
zoek. Hoe zoekt jouw klant

online naar jouw dienst?

Verwerk deze woorden in je

blogs en op je website. 

Taken & doelen. Wat zijn de

belangrijkste taken & doelen

van jouw klant? En hoe kun jij

het voor hem makkelijker,

beter, mooier of sneller maken? 

Focus op klantsucces. 
Wanneer voelt jouw klant zich

succesvol? En hoe zorg jij dat

jouw klant dit succes (eerder of

nóg beter) bereikt?

Zorgen. Waar ligt je klant 's

nachts wakker van? Wat zijn

zijn grootste problemen? En

wat kun jij doen om hierbij te

helpen? 

Vraag om feedback. En luister,

ook als hij iets zegt waar jij het

niet mee eens bent. Dit is zijn

waarheid en jouw kans om het

beter te doen. 

Pas op voor aannames. Ga

altijd met je klant in gesprek. Je

wilt echt geen "verbeteringen"

in je bedrijfsvoering maken op

basis van aannames. 

Leg vast & deel. Verwerk de

klantinzichten in een

klantprofiel (en klantreis) en

deel de inzichten met alle

collega's. 

Verdiep je in je klant
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De kracht van
aandacht

Maar hoe richt je dat in? Want als je groeit of druk bent, is het lastig om al

je klanten die aandacht te (blijven) geven. Het begint natuurlijk allemaal

met écht in het moment zijn, met zorgen dat je gedachten niet afdwalen

naar je volgende afspraak of één van de tig to-do's op jouw lijstje. 

 

Als je groei ten koste gaat van jouw aandacht voor bestaande klanten, dan

kan het zinvol zijn om eens te kijken naar hoe je jouw processen in hebt

gericht. Zijn er dingen die je kunt standaardiseren? Kun je iets

uitbesteden? Processen simpeler en minder tijdintensief maken? De tijd

die dan vrij komt kun je gebruiken voor écht contact met potentiële,

bestaande en voormalige klanten. 
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Juist in deze digitale tijd met veel oppervlakkige en
vluchtige contacten kun je met oprechte aandacht

nog een groot verschil maken voor jouw klant. 
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Maar je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Ook jouw medewerkers en

collega's spelen hierbij een grote rol.  

 

Veel grote organisaties geven hun medewerkers de vrijheid én middelen

om naar eigen inzicht in te springen op dat wat er bij de klant speelt. Een

zakelijk hoogtepunt van een klant? Of juist een persoonlijk moeilijke

periode? Of gewoon een leuk, gek of bijzonder gesprek? Hoe tof is het als

je medewerkers weten dat ze hier altijd op in kunnen springen. 

 

Dit ervaarde ook Marleen Sahetapy, fotografe voor ondernemers en in

2019 bevallen van haar zoon. "Door de roze babywolk rond de geboorte

van mijn zoon vergat ik een verkeerd geleverd boek te retourneren aan

Bol.com. Toen ik schoorvoetend op belde, bleek het geen probleem. Ik

mocht het boek houden en kreeg het geld terug. Dat was een hele

opluchting."

 

Maar de daaropvolgende actie van Bol.com maakte nóg meer indruk. De

volgende dag kwam de postbode met een doos. Tot haar verbazing zat

hier een een persoonlijk kaartje met de naam van haar zoon en heel mooi

konijnenknuffeltje in. Wat een verrassing! 
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Die persoonlijke
touch heeft me echt

geraakt. Ik zal dit niet
snel vergeten. 

Marleen Sahetapy, fotograaf 
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Persoonlijke aandacht. Daar

kan niets tegenop. Juist in een

digitale wereld zorgt persoon-

lijke aandacht voor verbinding

en lange termijn relaties. 

Houd contact. Tevreden oud-

klanten zijn jouw beste

ambassadeurs. Verbind jouw

netwerk met hen en blijf op

de hoogte van wat er speelt. 

Zeg dankjewel. Ook bij een

klacht. Lang niet elke klant uit

zijn klacht. Dit is jouw kans om

je dienst nóg beter te maken. 

Geef personeel de ruimte.
Wil een collega een kaartje of

ander gebaar sturen naar een

klant? Geef ruimte om dit te

doen en stimuleer initiatief. 

Wees pro-actief. Los

problemen op voordat ze

ontstaan of als je ze signaleert. 

Niet pas als je klant al klaagt.

Geef, maar verwacht niets
terug. Investeer in jullie

relatie vanuit een zuivere

intentie. Gewoon, omdat jij

het belangrijk vindt. 

Heet welkom. Niet alleen als

gast in jouw bedrijf, maar ook

online. Bekijk het profiel van je

nieuwe volger en stuur een

persoonlijke reactie. 

Automatiseer standaard-
processen die weinig impact

maken op de klant. Dit levert

tijd op om aandacht te geven

op belangrijke momenten. 

Weet wat er speelt. Zowel

zakelijk als privé. Onthoud

hoogte- en dieptepunten en

speel hier passend op in. 

Observeer. Hoe vaak krijg jij

nog échte aandacht als klant.

En wat doet dat dan met je?

Wat kun je hiervan leren? 

De kracht van aandacht
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Alles draait om
de emotie

Vanaf de eerste oriëntatie tot aan een langdurige samenwerking. In dit

hele proces spelen emoties een grote rol. 

 

Vaak denken we dat we hele rationele wezens zijn en we onze beslissingen

weloverwogen nemen. Voor het oog is dat vaak ook zo. Als je iets nieuws

aanschaft, dan ga je onderzoeken, wikken en wegen, vergelijken, testen en

navraag doen. Dit is een rationeel proces, maar al vrij vroeg in dat proces

wordt vaak een emotioneel besluit genomen. Een besluit dat we daarna

gaan verklaren met rationele argumenten. Denk maar eens aan dat

fantastische paar sneakers waar je verliefd op bent geworden. Ook al heb

je al 25 paar, je bedenkt zo 10 redenen waarom je ze toch moet kopen. 

 

 

04

Wil je je klant een ervaring bieden die blijft hangen óf
een langdurige verbinding aan gaan? Ga dan voor de

emotie! 

www.endaan.nl

5 manieren om jouw klanten enthousiast te maken



Ik kreeg het gevoel dat ze me niet
wilde helpen. Dat ze me niet serieus
nam. Ik kom hier al jaren, maar als
dit is hoe ze voortaan met klanten

omgaan, dan zijn ze een klant kwijt. 

Ook als je eenmaal klant bent spelen emoties een grote rol. Wat nu als je

je niet serieus genomen voelt? Als je het idee hebt dat iemand jou en de

vragen die je stelt maar irritant vindt? 

 

Het overkwam Loes, toen zij naar een ander filiaal van haar favoriete

drogist ging. Een drogist die bekend staat om de betere service, advies en

een groot assortiment online. Toen zij daar aangaf op zoek te zijn naar

nieuwe maandlenzen, werd haar verteld dat ze die niet verkochten. Niet in

de winkel én niet online, en dat ze ook nooit in het assortiment hadden

gezeten. Vreemd, want Loes kocht ze al jaren bij deze keten.  
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Kijk onder het oppervlak.
Ruim 90% van alle aankoop-

beslissingen zijn emotioneel.

Wat zit er achter de acties van

je klant?

Neem je klant serieus. Als je

klant voelt dat jij hem niet

serieus neemt, gaat hij geen

langdurige verbinding met je

aan. 

Zeg sorry. Ook jij bent maar

een mens en maakt fouten. Een

welgemeend excuus versterkt

de klantrelatie. 

Yes! De juiste keuze. Vlak

nadat je die grote investering

deed, slaat de twijfel toe. Speel

hierop in. Bevestig jouw klant in

zijn keuze voor jou. 

Besteed aandacht aan het
afscheid. Ook goede samen-

werkingen eindigen. Neem

afscheid. Jouw klant onthoudt

het einde van de relatie.

Vraag je klant om hulp of
raad. Zo voelt hij zich serieus

genomen en gewaardeerd.

Veel klanten zijn dan bereid

om in jou te investeren. 

Versterk een positieve
emotie. Is je klant tijdens het

proces bijv. trots, tevreden, blij

of enthousiast? Bedenk dan hoe

je dat gevoel kunt versterken.

Zorg voor verbinding.
Luister met aandacht,

onthoud en investeer in de

persoonlijke relatie. De

verbinding betaalt zich terug. 

Wat geeft de doorslag? Je
klant gaat door een proces. Wat

geeft de doorslag? En welke

emotie speelt een rol? Hoe kun

jij hierop inspelen? 

Welke negatieve emoties
ervaart jouw klant? En wat

kun jij doen om deze pijn te

verzachten of dit om te

draaien naar iets positiefs? 

Het draait om de emotie
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Maak er een
feestje van

Dus hang die slingers op voor je klant en voor je collega's. Maak een

feestje van jullie samenwerking. Eentje waar iedereen met een goed gevoel

op terug kijkt. En vooral, een feestje zonder kater achteraf. 

 

Hoe leuk is het als jouw klanten terugdenken aan jullie samenwerking als

een bijzondere ervaring, een ervaring die ze nog lang bij zal blijven. Een

samen-werking waarover ze ook doorvertellen aan anderen. Door jouw

dienstverlening een feestje te maken, zorg je dat bestaande klanten én

voormalige klanten jouw beste marketingtool worden, omdat ze overal

rondvertellen hoe fijn jullie samenwerking is geweest. 
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Zeg nu zelf. Het leven is toch veel leuker met slingers
en confetti. Voor jezelf én je klanten. 
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Let's get this party started. 

Maar hoe pak je dat aan? Natuurlijk, je kunt dit letterlijk nemen en je

klanten elke jaar uitnodigen voor een etentje of een klantendag. Maar je

kunt het ook een structureel onderdeel maken van je bedrijfsvoering.

Hoe? Door jezelf af te vragen hoe jij het voor jouw klant leuker, mooier,

makkelijker, sneller of gewoon beter kunt maken. 

 

Neem het voorbeeld van Sander, eigenaar van een civiel technisch bureau.

Samen met zijn compagnon bezocht hij een evenement van Ben Tiggelaar.

Wat hem bij bleef van die dag, naast de waardevolle bedrijfsmatige

inzichten, was het warme welkom én de vraag of hij een map voor links- of

rechtshandigen zou willen. De aandacht voor klanten die daaruit sprak,

gaf ook Sander (als rechtshandige) zo'n enorm welkom gevoel dat hij het

drie jaar later nóg weet. Zo zie je, het hoeft niet ingewikkeld of duur te

zijn. Geef je klanten met een kleine attentie of een speciaal gebaar een

bijzonder gevoel. Dat betaalt zich terug. 
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Doe het met een
glimlach. Positiviteit is

besmettelijk. Doe wat je doet,

en straal lol en plezier uit. 

Geef. Verbind je klant aan

een relatie. Los een probleem

op. Geef advies. Of juist een

luisterend oor. Doe het vanuit

jezelf en verwacht niets terug. 

Vier hoogtepunten.
Hoogtepunten in jullie

samenwerking, in jouw bedrijf,

maar ook de hoogtepunten van

jouw klant. 

Deel het feestje. Vier

successen ook met collega's,

deel in elkaars vreugde en

creëer een omgeving van

gunnen.  

Ga voor gemak. Wat kun je

veranderen, toevoegen of weg-

laten om de aanschaf of het

gebruik makkelijker te maken

voor je klant? 

Voeg een cadeautje toe aan
je dienst. Een gratis

workshop, een inspiratiedag

of een praktische tool. Maak

je klanten blij. 

Verras je klant. Maar dan wél

op een moment dat ze het niet

verwachten. De impact is dan

nóg groter. 

Feedback is een cadeau.
Bedank je klant voor alle

feedback die je van hem

krijgt. Positief én negatief. Dit

helpt jou om te groeien. 

Bedank je klant. Voor een

aanbeveling, een positieve

review of gewoon voor de fijne

samenwerking. 

Niet te serieus. Als jij en je

collega's je werk met plezier

doen straal je dat uit.

Investeer dus in dit

werkplezier. 

Maak er een feestje van
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Dankjewel!

Sparren over jouw klanten?

NAAR AFSPRAAK INPLANNEN

Wat goed dat je tijd hebt geïnvesteerd om dit e-

book te lezen. En wat tof dat ook jij het

belangrijk vindt om het steeds weer beter te

doen voor jouw klanten. Als je de juiste stappen

zet en mijn tips implementeert wordt je hiervoor

vanzelf beloond: je krijgt fans! Fans die jouw

beste marketing- en verkoopkanaal ooit worden. 

 

Ben je benieuwd naar mijn advies voor jouw

organisatie? Heb je een klantsituatie waar je in

vast loopt? Of ben je gewoon benieuwd hoe ik

van jou een echte klantmagneet kan maken?

Boek dan een sparsessie in op mijn website. 

Worstel je met het aantrekken van nieuwe klanten of het behoud van

je bestaande klanten? Of heb je juist een vraag over een specifieke

klantcase? Ik help je graag, zodat jij moeiteloos klanten gaat 

vinden, binden en behouden. 

 

5 manieren om jouw klanten enthousiast te maken

www.endaan.nl

Merk- en klantstrateeg
Daniëlle Bekker

https://www.endaan.nl/sparren/
https://www.instagram.com/endaan.nl/
https://www.facebook.com/endaanmarketing
http://www.linkedin.com/in/daniellebekker

