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Welkom
Schrijven en leren, we zijn er dol op. Afgelopen tijd hebben
we weer veel nieuwe inzichten opgedaan. En sommige oude
inzichten kunnen we inmiddels nog eenvoudiger of
completer uitleggen.
Daarom werd het tijd voor De Kleine Kroko. Actuele
inzichten die we afgelopen jaar veel mochten gebruiken bij
het helpen van onze opdrachtgevers.
Een verzameling inzichten, checklists, spreuken en kroko’s die
je hopelijk helpen bij het vinden en tevreden houden van
opdrachtgevers.
Je vindt hier veel nieuwe inzichten, maar ook een paar
klassiekers die de moeite waard zijn.
Veel bladerplezier,
Groet van Dreamfactory
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Als er een prijs gegeven zou worden voor luiheid, dan zou ik waarschijnlijk iemand anders sturen om hem op te halen

De drie beste manieren…
Een interessante vraag is: wat zijn de makkelijkste manieren
voor een inhoudelijke professional om de kans op een
opdracht te vergroten? Wat kost relatief weinig tijd, en past
het best bij hem? Dit is onze top 3.
 Koopsignalen zien en opvolgen
 Contact onderhouden
 Projecten goed afronden met een evaluatie, een
vervolgafspraak en vragen om een aanbeveling

Koopsignalen zien en opvolgen
De meest eenvoudige manier om commercieel actief te zijn, is
goed je ogen en oren openhouden tijdens het uitvoeren van je
huidige opdracht. Als professionals hoor, lees en zie je allerlei
gebieden waarop de opdrachtgever of andere mensen in de
klantorganisatie jullie hulp goed zouden kunnen gebruiken.
Als je zo’n signaal eenmaal hoort, is het uiteraard wel van
belang om daar zorgvuldig op te reageren. Je wilt niet gaan
pushen, maar ook niet doorslaan naar de andere kant door
geen hulp aan te bieden.
Altijd het gesprek aangaan dus, en op enig moment de vraag
stellen: “In hoeverre wil je onze hulp daarbij?” En nee is ok. Wat
niet ok is, is om een probleem bij een klant te signaleren en te
weigeren om hulp aan te bieden.
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Contact onderhouden
Als alle inhoudelijke professionals in de organisatie structureel
contact zouden onderhouden met hun drie tot zeven favoriete
opdrachtgevers of ambassadeurs van de laatste jaren…
Gewoon, even bellen of gezicht laten zien, nazorgen, interesse
tonen en bijpraten. Hoeveel opdrachten zou dat opleveren…
Dat vraagt wel om enige discipline. Want veel professionals zijn
geneigd net te weinig contact te onderhouden. Het vraagt ook
een investering in tijd, want als je structureel contact
onderhoudt, betekent dat toch tenminste één keer per jaar een
kop koffie drinken samen. Met reistijd erbij kan dat al snel een
dagdeel worden. Voor vijf contacten vijf dagdelen per jaar dus.
Meestal is dat een goede investering.

Projecten goed afronden
Bij het afronden van opdrachten, zijn er altijd veel
mogelijkheden om de kans op nieuwe opdrachten binnen en
buiten de klantorganisatie te vergroten.
Op de volgende pagina vind je onze checklist projecten
afronden. En uiteraard gaat het weer om bewustworden en
kiezen. Waarschijnlijk doe je niet in elk project alle activiteiten.
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Checklist projecten afronden
1

5

Afspraak maken voor een opvolg kop koffie over x
maanden
Vertellen dat je het een leuke opdracht vindt, en dat je
het naar je zin hebt gehad hier (uiteraard alleen als dat
zo is)
Gratis “einde opdracht advies” (Jouw blik als
buitenstaander: wat valt jou op…)
Eventuele koopsignalen (hier zou ik je wellicht mee
kunnen helpen, wil je dat?)

6

Vier het afronden van het project

2
3
Mocht je wachten op een speciaal teken, dan is dit het.

Persoonlijk evaluatiegesprek plannen en voeren
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7

8

9
10

Vraag om een aanbeveling
wij krijgen vaak nieuwe opdrachten via tevreden klanten die
dat doorvertellen. Zou je eens een paar minuten met me
willen meedenken…
Vertel dat je het leuk vindt om structureel contact te
houden, en spreek daar iets over af.
Bv: ik vind het leuk contact te houden en elkaar af en toe
eens te bellen of een kop koffie te nemen samen.
Vertel binnen je eigen organisatie dat je beschikbaar
komt, en wat jouw lievelingskoopsignaal / opdracht is,
zodat je interne netwerk voor je meezoekt naar een
volgende klus
Je CV / Linkedin en andere profielen bijwerken
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Introduceer, instrueer, motiveer
Als je een opdrachtgever in beweging wilt krijgen, is de
manier waarop je iets zegt van belang. Een handige
basisstructuur is:

Introduceer
Kondig aan dat je het onderwerp wilt bespreken.

Motiveer
Vertel waarom het voor de klant een goed idee is.
 In het koopgesprek: Om jou goed te helpen… (en niet ik wil
graag wat meer weten…)
 Of als je een koopsignaal hoort kan de motivatie zijn: “Dat
is een onderwerp waar we vaak mee werken, en wat ik
persoonlijk erg interessant vind…” (uiteraard alleen
zeggen als dat werkelijk zo is).
 Bij een netwerkafspraak maken is de motivatie iets als Ik
vind het leuk om te weten hoe het met je gaat…

Instrueer
Vertellen wat je wilt, op een manier die de klant laat
denken/beslissen. Een eenvoudige (open) vraag stellen is
genoeg. Liever trekken dan duwen (zie hierna).
 Bij een koopsignaal: “In hoeverre wil je daar hulp bij?
 Of als je een netwerkafspraak wilt maken: “Het lijkt mij leuk
om een afspraak te maken, wat is een goed moment?”
6

Duwen of trekken

Very funny Scotty, now beam up my clothes

Er zijn twee basisstijlen bij beïnvloeden: duwen en trekken.
Duwen doe je door te vertellen wat je wilt. Trekken doe je
door vooral vragen te stellen en de ander daarmee in
beweging te krijgen. Elke stijl heeft zijn eigen effect. Als je
je opdrachtgever wilt beïnvloeden, is het zinvol om een
bewuste keuze uit deze stijlen te maken.
Duwen lijkt vaak sneller: je
vertelt de ander gewoon wat hij
moet doen. Het nadeel is dat je
vaak minder commitment krijgt.
Bij trekken lijkt het of je de
controle opgeeft. Je weet
immers niet wat de ander zal antwoorden op jouw vragen. Toch
is met deze stijl veel winst te halen. Als iemand zelf bedenkt
wat er moet gebeuren, is de kans op acceptatie een stuk groter.
Effectieve “trek” vragen zijn bijvoorbeeld:
 En wat zullen we nu afspreken?
 Hoe zullen we verder gaan?
 Wat stel je voor?
 Wat zou de volgende stap zijn?
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Het nieuwe normaal
Bij veel organisaties wordt tegenwoordig van de
inhoudelijke professional een bijdrage gevraagd op het vlak
van opdrachtgevers vinden. De vraag is niet meer of
professionals een commerciële bijdrage leveren, maar
welke.
Als we organisaties met dit onderwerp helpen, beginnen we
vaak met het managementteam, en dan zijn dit de eerste twee
stappen:

1. Wat is de norm, wat vinden we precies normaal?
Bedenk wat voor jou een normale commerciële bijdrage is. Als
iemand keurig omzet maakt, maar nooit enig klantcontact
onderhoudt met oud-opdrachtgevers, kan zo iemand dan een
voldoende beoordeling krijgen? Dat is een interessant vraag,
en het helpt enorm als daar een duidelijk antwoord op komt. En
overigens hoeft het niet dat voor alle professionals dezelfde
norm geldt. Als het maar duidelijk is. Daarna komt stap 2.

2. Vertellen wat het “nieuwe normaal” is, ernaar handelen
Managers denken vaak dat ze dit al doen, en toch is hier veel
winst te halen. Vertel dat de wereld veranderd is. En dat dit deel
bij het werk hoort. Vergeet ook niet de voordelen te vertellen
(leukere opdrachten bijvoorbeeld). En vooral, als het vanaf nu
echt bij het werk hoort, vertel dat dan ook. En handel ernaar.
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Ik heb superioriteitsgevoelens. Maar dat weet ik van mezelf, dus eigenlijk ben ik beter dan andere mensen met superioriteitsgevoelens
(Theo Maassen)

De declarabele uren bepalen de omzet van
dit jaar. De niet-declarabele uren bepalen de
omzet van volgend jaar. David Meister
Bijvoorbeeld: “Beste consultant, de wereld is veranderd. De
afgelopen jaren hebben we bij de beoordeling van onze mensen
geen rekening gehouden met of ze netwerkcontacten
onderhouden. Vanaf komend jaar gaan we dat anders doen, en is
dit een onderwerp dat meetelt op je beoordeling…”

De professional is hierbij nog niet zo taakvolwassen…
Ook de professional vindt het lastig om commercie een plekje in
de al volle agenda te geven. Hij snapt wel: Eigenlijk zou ik iets
aan commercie moeten doen. Eigenlijk… Dat betekent: we
zouden het moeten doen, maar in de praktijk doen we het niet.
Schematisch gezien (en gelukkig is het eigenlijk in de praktijk
vaak een veel kleiner deel):

De kunst is, om dat “eigenlijk” bij het echte werk te betrekken.
Dat valt niet mee, omdat veel professionals voor dit deel van
hun werk niet of veel minder taakvolwassen zijn. Ze hebben
nooit echt geleerd hoe ze bijvoorbeeld moeten netwerken…
Als manager kun je daar je mensen bij begeleiden. En de 3C’s in
het volgende artikel bieden daarbij houvast.
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Resultaat halen met de drie C’s
Commercieel resultaat halen doe je vooral door samen te
werken. Daarbij helpen de drie C’s. Alweer een rijtje van
drie? Ja, want als je maar op één of twee van deze C’s focust,
is de kans op succes veel kleiner.
Als manager of coach kun je je professionals helpen met het
halen van resultaten door aandacht te geven aan:





Choose – help mensen kiezen wat ze wel en niet doen
Coach – help mensen hoe ze dit kunnen doen
Check – zorg voor een vriendelijk geweten en voorkom
uitstel-afstel
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Choose: help bij commerciële acties kiezen
Er zijn veel mogelijkheden om commercieel actief te
zijn, en er is vaak maar een paar uur per week of
maand beschikbaar. Kiezen dus.

Ervaring, dat heb je of dat heb je niet (Johan Cruijff)

Naast de top 3 in het eerste hoofdstuk van dit boekje,
kun je denken aan PR activiteiten, social media,
publiceren, netwerkactiviteiten, klantsessies, klantevents etc..

Maak expliciete keuzes en zet ze op papier
Ja, een lijstje met een mini-actieplan. Geen
spreadsheetfundamentalisme, maar wel duidelijkheid. Als de
persoon die je coacht moeite heeft met kiezen, is opschrijven
een belangrijke eerste stap.
 Begin met bovenaan het lijstje te schrijven waarom hij het
een goed idee vindt om hier tijd aan te besteden. Anders
wordt het een “getver dat moet ik eigenlijk ook nog doen”
lijstje.
 Vraag de professional hoeveel uur hij per week/maand wil
besteden aan commerciële acties.
 Laat de professionals hun acties noteren, en zet bij elke
actie een inschatting van de hoeveelheid tijd die deze
actie kost.
 Tel de hoeveelheid tijd van alle acties op om te zien of het
nog ergens op slaat.
 Adviseer zo nodig om de lijst korter of langer te maken.
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Coach: help met de aanpak
Help mensen van actielijst tot actie te komen. Wees
niet bang om heel concreet te worden. Liever niet:
“je belt tussen nu en volgende maand 2 oud
opdrachtgevers, gaat dat lukken?”, maar in plaats
daarvan iets als: “Goed plan om oud-opdrachtgevers te bellen.
Welke twee ga als eerste bellen? … Oké, wat ga je aan ze vragen?
… Oké, en zelfs als je principieel geen voicemail inspreekt, helpt
het toch om de voicemail voor te bereiden, want dan weet je
namelijk wat je gaat zeggen. Zullen we meteen even oefenen?”

Link met de 3 obstakels: Durven, Doen, Discipline
Als het niet gaat zoals gewenst, check dan waaraan dat ligt.
Ligt het aan Durven? Dan daarop doorvragen. Bij problemen
met Doen, helpt het om te oefenen. En als Discipline de
boosdoener is, kun je bijvoorbeeld tijd in de agenda blokken.

Tips bij Coachen:





Ga ervan uit dat mensen taakonvolwassen zijn. Help ze
deelresultaten te bereiken. Een actie als “samen door
linkedin lopen om te kijken met wie je weer eens contact
op wil nemen” klinkt klein, maar heeft wel degelijk effect.
Reserveer tijd in je eigen agenda voor coachen.
Coach mensen wel - en ga er dan zelf achteraan - of niet.
Het model dat jij wacht tot ze met vragen komen werkt in
de praktijk helaas niet. Taakonvolwassen, weet je nog?
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Check: zorg voor vriendelijk geweten
Als we professionals vragen welke hulp ze nodig
hebben als het gaat om uitvoeren van commerciële
acties, zegt de meerderheid dat ze dan af en toe een
reminder / schop / herinneringsmoment kunnen
gebruiken.
Omdat het voor coaches vaak vervelend voelt om ongevraagd te
zeuren of mensen hun acties al af hebben, stellen we voor om
hierover een afspraak te maken. “Wil je hulp bij de controle of je
acties daadwerkelijk neemt? En hoe moet dat er dan uitzien?”

Tips bij check





Veel professionals hikken aan tegen het uitvoeren van
commerciële acties, zoals een belrondje langs oudopdrachtgevers of openstaande koopsignalen opvolgen.
Vaak blijkt dat het veel energie geeft om met een groepje
van twee of meer dit soort acties te ondernemen. Iedereen
voelt wel een beetje schroom, maar als je het doet geeft
het ook een kick. Plan bijvoorbeeld elk kwartaal twee uur
om samen te bellen.
Spreek af hoe je de gewetensfunctie invult, en evalueer
regelmatig. “Zit ik nu teveel achter je broek aan of niet?”
Bewaak de energiebalans. Levert dit deel van het werk nog
energie oplevert. En zo nee, wat kun je daaraan doen?

Veel plezier met je professionals helpen je klanten te helpen...
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Speciaal voor managers
(iemand moet het toch doen?)
Waar onze vorige boeken bedoeld waren voor de slimme
professionals, is de volgende voor de persoon die deze
professionals leiding mag geven.
Want hoe zorg je dat jouw professionals zin krijgen in dat
beetje extra dat je vraagt als het gaat om onderwerpen als
netwerken, ondernemerschap, commercie en
klanttevredenheid verhogen?
En natuurlijk wil je ze niet dwingen (als je het al wil lukt het
waarschijnlijk toch niet), maar wat doe je dan wel?
Daarover gaat het volgende boek. Een toolkit voor leiders en
managers die de professionals in hun organisatie een bijdrage
willen laten leveren aan het vinden en tevreden houden van
opdrachtgevers.
Een sneak-preview en artikelen op basis van onze boeken
Opdrachtgever gezocht en Opdrachtgever tevreden, vind je op
onze website: www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen.
Je vindt daar bijvoorbeeld:
 Een vraag die ons veel gesteld wordt, als we aan de slag
gaan met organisaties: welke professionals gaan we meer
betrekken bij het commerciële proces? En dat roept de
vraag op: wat mogen we eigenlijk verwachten van onze
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De cursus omgaan met teleurstellingen gaat helaas niet door

professionals op commercieel gebied? Vier typen
professionals.
 Drie tips als je wilt dat je professionals in hun dagelijkse
contact met de klant beter Koopsignalen vangen.
 7 tips voor managers, die hun professionals commercieel
willen coachen.

Pas op voor de offerte valkuil. Te vroeg een
offerte maken, terwijl je bijvoorbeeld nog niet
de oplossing op een A4tje hebt voorgelegd,
of de prijs hebt besproken. Liever een uur
extra praten dan uren extra schrijven
 Doelen stellen daar zijn wij ook voor. Maar de klassieke
targets om commercie te bevorderen? Een slecht plan…
 Stel dat alle professionals in de organisatie structureel
contact onderhouden met hun vijf favoriete
opdrachtgevers uit het verleden ...
 Wat verwacht je als manager van je professionals op
commercieel gebied? Een checklist.
 Hoe stuur je je mensen als het over commercie gaat?
Inspireren of controleren?

Winst is als zuurstof. Het is niet het doel van
het leven, maar je kunt niet zonder
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Vertrouwen bouwen: Benoemen Wat Is
Als er één manier is, waarop je vertrouwen snel kunt
vergroten, is het hiermee: Benoemen Wat Is. Geen nieuw
onderwerp, maar toch mag het hier niet ontbreken, vinden
we.
Want ook al denken we soms rationeel te zijn, ons gevoel
bepaalt of we iemand vertrouwen. Daarom is het zinvol om dat
gevoel onder woorden te brengen en te delen met de ander.
Het is ook typisch een gevalletje Simple but not easy, want als
de emotie toeneemt, neemt het heldere denken af.
Hier komt de theorie: Soms loopt het niet lekker in een gesprek
of een relatie. Of is er een Beer op de weg. Dan is het tijd voor
Benoemen Wat Is. Niet voorzichtig, wel zorgvuldig.
Onze aanpak kent drie stappen:

Stap 1: Voelen - wat is er aan de hand?
Neem de tijd om te voelen waar je mee zit. Je lijf geeft vaak al
aan dat er iets mis is. Waarover voel je je precies
ongemakkelijk? Bewegen helpt, sparren ook.

Stap 2: Zeggen - wat er aan de hand is
Vertel dat je ergens mee zit, en benoem waar je mee zit. Houd
je bij de feiten. En je eigen gevoel is ook een feit. De kunst is
om het kort te houden.
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Ik geloof niet in complottheorieën. Die worden gewoon door de overheid bedacht om ons af te leiden

Stap 3: K.O.E. - stilte: Kaken Op Elkaar
Nu is het aan de ander. Die heeft tijd nodig om je boodschap te
verwerken en om te reageren, dus houd je mond en ga wat naar
achteren zitten. De neiging is om te snel te gaan praten. Tel zo
nodig in stilte 21, 22, 23, 24…
Voor de zekerheid: je kunt pas naar oplossing of tips toe, als
het “geland” is bij de ander. Als de ander geen probleem
ervaart, herhaal stap 2, twee of drie maal. Zonder uit te wijden.
Benoemen Wat Is kun je op heel veel plekken gebruiken. Zodra
er problemen zijn met de scope, de resources, de timing of
politiek bijvoorbeeld.
Laatst vroeg een deelnemer in een van onze trajecten: “ik heb
een klant, en ik ben bang dat hij me wat commercieel vindt… ”
Zijn collega die de theorie goed had begrepen zei: “Nou, dan
zeg je iets als “Ik ben bang dat je mij wat commercieel vindt…”,
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Kleine moeite, groot plezier. Waarom doen
zo weinig professionals dit structureel?
Bij het afronden van een opdracht vast een
afspraak maken om over een paar maanden
een kop koffie te drinken met je klant.
De voordelen:
 Je klant krijgt een gratis uurtje nazorg
 Jij ziet als professional wat het effect na
een paar maanden is van jouw werk
 En er staat ineens een netwerkafspraak
met een oud-opdrachtgever in je
agenda.

De grootste fout van de mens is, dat hij op
plekken probeert te oogsten waar hij niet
gezaaid heeft – Indira Gandhi
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Hoe zorg je als professional zelf voor leuke
vervolgopdrachten? Hoe kun je de rol verdienen
van vertrouwde adviseur? In deze opfrisser lees
je antwoorden op vragen als:
• Wat zijn de 3 makkelijkste manieren om de
kans op een opdracht te vergroten?
• Welke basisstructuur kun je vrijwel altijd
gebruiken als je wilt dat je opdrachtgever
actie neemt?
Maarten van Os en Jan
• Welke 10 activiteiten zijn zinvol bij afronden
Willem van den Brink
van een project?
houden ervan als professionals en opdrachtgevers
• Hoe zat het met het verschil tussen de trekhun
doelen bereiken en
stijl en de duwstijl, en welke vier vragen zijn
daarbij
lekker samenwerals een Zwitsers zakmes handig om altijd
ken. Als mensen met plezier
bij de hand te hebben?
hun vakkennis inzetten en
• Wat zijn de 3 elementen waar je mensen
vrolijk zeggen waar het op
mee kunt helpen als je wilt dat ze
staat. De afgelopen jaren
hebben ze duizenden inhoucommerciële actie nemen?
Dit en meer vind je in deze update van ons
gedachtegoed. Het is een aanvulling op
onze eerdere boeken Opdrachtgever Gezocht
– acquireren als onderdeel van je werk en
Opdrachtgever Tevreden – van inhoudelijk
expert naar adviserend partner.

delijk sterke professionals in
vele organisaties geholpen
bij het vinden en tevreden
houden van klanten. Ze zijn
beiden vennoot van
Dreamfactory.

