
Opdrachtgever Tevreden



Kaartjes / tips

Alle kaartjes hebben ook een achterkant, die je kunt 
bekijken door omlaag/opzij te scrollen vanaf de voorkant

De basis van opdrachtgevers tevreden maken 

Start opdracht

Tijdens je opdracht

Opdracht afronden

Communiceren

Netwerken / verbinden

Handige modellen



De basis van …

De vertrouwensformule – het gaat om meer dan inhoud 
alleen.

Wat is je rol? Ben je uitvoerder, expert of partner van je 
klant?

Ouder - Volwassene - Kind model

Logische niveaus van verandering - over wie je bent, wat 
je denkt, wat je kunt en wat je doet...



Start Opdracht

Verwachtingen goed managen vanaf de start. Een 
checklist...

De brug van oplossing naar probleem. Wat is de vraag 
achter de vraag? Wat is het probleem achter de oplossing? 
En hoe zorg je dat je daarover in gesprek wil? 

Overzicht U-model - een checklist van onderwerpen om te 
behandelen bij een nieuwe opdracht

Beren op de weg. Als de verwachtingen in deze fase 
uiteenlopen, kun je dat beter zo snel mogelijk bespreken.

Verwachtingen managen door de verwachte oplossing op 
1 A4 te schetsen en te bespreken...

Verwachtingen managen met de creatiespiraal



Tijdens je opdracht

Het is niet de vraag of er wel eens iets misgaat in een 
opdracht. De vraag is wat je doet als het misgaat. 
Benoemen Wat Is als eerste stap.

Klanten vragen om proactiviteit. Onuitgesproken vragen / 
problemen herkennen. En er vervolgens op reageren.

Collega's inzetten - Een klant heeft vaak vertrouwen in 
jou, en wil dat jij de opdracht uitvoert. Maar wat als jij 
geen tijd of zin hebt?

Luciferverhaal - Je kunt natuurlijk ook anderen vertellen 
welke soort problemen jij graag oplost...



Opdrachten afronden

Een checklist om projecten zo af te ronden, dat de kans op 
vervolgwerk groot is.

Aanbevelingen vragen. Wat mooi als jouw klanten zo blij 
zijn, dat ze anderen op jouw pad brengen. Dat kun je aan 
het toeval overlaten, maar je kunt ook vriendelijk 
vragen...



Communiceren

Kijk - Want - Dus als communicatiestructuur

Samen op gesprek - als je met een collega samen een 
klantgesprek voert, wil je liever niet door elkaar heen 
praten...

Communiceer met vertrouwen - Luisteren, Duwen of 
trekken, KOE, voorkomen van prikkeldraadtaal: ja-maar 
en komma-sukkel

Hoe overtuig je klanten op een vriendelijke manier? Een 
handige structuur is IMI: Introduceer - Motiveer -
Instrueer.  Vergroot de kans dat klanten je ideeën 
opvolgen.

Chunken: Met doorvragen stuur het gesprek. Ga je 
omhoog naar de reden, omlaag naar het detail, of opzij 
voor het overzicht?

Gebruik van praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen als 
manier om te overtuigen...

Benoemen Wat Is - De basis van commercie voor 
professionals: oprecht zijn in het werken met je klant...



Netwerken / verbinden

Netwerken - wat is het (niet).

De zevenstapstrap - de fasen van kennen via vertrouwen 
naar blijvend samenwerken

Een (netwerk)afspraak maken met iemand die je (te) lang 
niet hebt gesproken

Van koffie naar zaken - hoe kom je van koetjes en kalfjes 
naar zaken doen met elkaar?

luciferverhaal: kun je op een eenvoudige manier 
uitleggen waar je toegevoegde waarde ligt ...



Handige modellen

Lencioni Van vertrouwen naar resultaat - 5 valkuilen van 
teamwerk

Ouder - Volwassene - Kind model

Acceptatieproces - de fasen van de rouwcurve bij 
verandering

Invloed en betrokkenheid - Pick your battles

Teveel te doen - te weinig tijd

De 4 elementen als hulp om mensen en hun gedrag te 
begrijpen

De creatiespiraal: in twaalf stappen van wens naar 
werkelijkheid



Logische Niveaus
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Verandering op één niveau vraagt om verandering 
op een ander niveau…

Ik ben…

Ik weet zeker dat…

Ik kan…

Ik doe…

Ik wil / vind belangrijk…

Kern
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Logische niveaus - toelichting

Verandering op meer niveaus
• Het model van de Logische Niveaus (Bateson e.a.) 

geeft inzicht bij verandering van mens en 
organisaties.

• Waarden en overtuigingen sturen het gedrag. Maar 
ze zijn vaak niet zichtbaar voor anderen (of jezelf).

• Gedrag leren dat niet past bij “de binnenkant”, 
voelt incongruent. Je voelt dat iets niet klopt.

• “Onlogisch gedrag” van anderen wordt vaak een 
stuk logischer als je de waarden en overtuigingen 
van die persoon leert kennen.

Kies het juiste niveau
• Spreek je iemand aan op wat hij doet of op wat hij 

is? Als je iemand aanspreekt op concreet gedrag, 
kan die persoon kiezen er iets aan te veranderen. 
Negatieve feedback op identiteit levert zelden de 
gewenste gedragverandering, en wel frustratie.

Beter niet Liever wel
Jij bent lui (identiteit) Wil je op tijd komen? (gedrag)

Je bent zo reactief Wil je de telefoon van je
collega opnemen?
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Structuur in het gesprek

Je brengt structuur in het gesprek met LSD:
• Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.

Met Doorvragen stuur je het gesprek in de richting die 
je wilt. Je kunt doorvragen naar:
• een hoger abstractieniveau
• een ander onderwerp op hetzelfde niveau
• een lager abstractieniveau

• Upchunken - Als je naar het hogere doel wilt
- Waartoe?
- Met welk doel?
- Waar leidt dat toe?
- Wat levert dat op?
- Waarom?

• Lateraal chunken - Voor overzicht / structuur 
- En wat nog meer?

• Downchunken - Voor meer concrete details
- Wie…, wanneer… , waar… , welke… ,hoe… , 

hoeveel… (precies)? 
- Geef eens een voorbeeld…
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Chunken - overzicht

Doel 
up

Overzicht
lateraal

Detail
down

Voordeel Je bouwt de 
business case

Geeft overzicht 
en scope

Gaat over je 
eigen 
expertise

Pas op! Je komt op 
terrein klant. 
Enige tact 
geboden.

Je komt niet 
direct ter zake. 
benoem wat je 
doet.

Kans op 
oplossen 
verkeerde 
probleem.

“We 
moeten 
snel 
starten.”

“Voor mijn 
begrip: wat is 
er belangrijk 
aan snel 
starten?”

“Wat is er nog 
meer van belang 
bij dit project?”

“Hoe snel 
precies?”

Structuur van het intakegesprek:
• Eerst contact maken met je klant
• Dan naar de vraag achter de vraag (up)
• Alle business issues / koopargumenten verzamelen 

(lateraal) en prioriteren
• Daarna pas details bespreken (down)
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Benoemen Wat Is

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 vijf 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?

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 hier is om het kort te houden.

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. Tenminste vier seconden.

Stap 4: Check of het kwartje is gevallen
Meestal merk je dat wel en hoef je het niet te vragen.
➢ Bij Nee, terug naar twee. 
➢ Bij Ja, door naar stap vijf.

Stap 5: Samen verder
Dan kun je samen een oplossing of tips bedenken.
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Benoemen Wat Is - Tips

Tips bij Voelen
• Vaak voel je al dát er iets mis is, zonder dat je 

precies weet wát het is. Gun jezelf tijd om erachter 
te komen. 

• Check op welke laag het speelt: proces, inhoud of 
relatie/emotie. Wat is de kern van je probleem?

• Even fysiek bewegen helpt vaak ook.

Tips bij Zeggen
• Kondig aan dat je iets wezenlijks gaat bespreken. 

Bijvoorbeeld: “Ik zit ergens mee…” (+ stilte)
• Benoem liefst feiten waarover geen discussie 

mogelijk is (zoals jouw gevoel). 
• Houd het vooral bij je zelf: gebruik “ik”.
• Je hoeft de mogelijke oplossing nog niet te weten 

om iets te bespreken.
• Houd het kort. Van toelichten wordt het niet beter.

Tips bij K.O.E.
• Tel in stilte, 21, 22, 23, 24...
• Ga wat naar achteren zitten. Dat kan helpen 

voorkomen dat je doorpraat. 
• Het hoort ongemakkelijk te voelen. Oefenen helpt.

df kaartje 3



Wat is je (advies)rol?

Peter Block maakt onderscheid in:
• Uitvoerder

Je levert hier vooral “de handjes”. De 
opdrachtgever bedenkt wat je moet doen, en soms 
ook hoe.

• Expert
Jij hebt expertise die de opdrachtgever niet heeft, 
en daarom schakelt hij je in. Je hebt relatief veel 
vrijheid in hoe je je werk doet.

• Partner
Jouw specialisme voeg je samen met de kennis van 
de opdrachtgever over zijn “business”. Je zet je 
opdrachtgever aan het denken en stuurt hem in 
zijn denkproces. 

Over de drie rollen
• In praktijk zul je nooit 100% in één rol zitten.
• In elke opdracht kan de rolverdeling anders zijn.
• Het is bij (nieuwe) samenwerking zinvol om de 

gevraagde rol aan de orde te stellen.
• Welke rol verwacht de opdrachtgever van je?
• En wat is jouw voorkeursrol?
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3 adviesrollen
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Wie voert de 
diagnose uit?

Initiatief Valkuil

U
it

vo
er

d
er Groot vertrouwen in 

diagnose van 
opdrachtgever. Er is 
menskracht nodig 
en die lever je.

Niet zo 
gewenst

Diagnose van de 
opdrachtgever is niet 
altijd juist. Het gevaar 
is dat je er desondanks 
op wordt afgerekend.

Ex
p

er
t Groot vertrouwen in 

diagnose van 
expert. Er is 
denkkracht nodig,
de expert mag het 
zeggen.

Inhoude-
lijk
initiatief is 
expliciet 
gewenst

Organisatie-problemen
zijn zelden geïsoleerd 
op te lossen. Menselijke 
aspecten krijgen 
wellicht te weinig
aandacht.

P
ar

tn
er Beide partijen

werken samen aan 
het probleem en 
delen hun kennis.

Initiatief is 
de basis 
van de 
samen-
werking

Te weinig lef en/of te 
weinig tact. Je moet de 
opdrachtgever aan het 
denken zetten en 
luisteren voordat je aan 
het werk gaat. Dat 
vraagt dat je met 
zachte hand je 
opdrachtgever stuurt.



Communiceer
met vertrouwen

Luister met aandacht
• Gebruik KOE: Kaken Op Elkaar
• Stel één vraag tegelijk
• Gebruik LSD: Luisteren, 

Samenvatten, Doorvragen 
Kies bewust welke kant je het 
gesprek op stuurt met je vraag:
- Upchunk – naar het hogere doel.
- Downchunk – naar het detail.
- Lateraal – het lijstje /overzicht van redenen

Maak het gesprek veilig
• Voorkom prikkeldraadtaal

- Denk om de Komma-Sukkel vraag.
Je kent het rapport zeker niet (... , sukkel)

- Ja maar... betekent meestal Nee want ...
• Voorzichtig met ego: vragen kun je indirect stellen.

- Niet: Lopen jullie erg achter met onderhoud?
- Beter: Bij andere organisaties zien we vaak achter-

stand in onderhoud. In hoeverre speelt dat hier?
• Bij precaire onderwerpen

- Motiveer waarom je vraagt.
- Vraag of je hierover mag vragen.



www.dreamfactory.nl

Communiceer
duwen of trekken?

Kies bewust tussen duw- en trekstijl
• Duwen: jouw voorstel doen.

Zullen we maandag afspreken?
Trekken: de ander een beslissing laten nemen.
Wanneer zullen we afspreken?

• Zet de ander aan het werk met vragen als:
- Hoe zullen we dat aanpakken?
- Wat zullen we doen?
- Wat heeft je voorkeur?
- Hoe zullen we verder gaan?
- Wat stel je voor?
- Wat is een goede volgende stap?

Kies bewust tussen open en gesloten vragen
• Open: onderzoek wat de ander denkt
• Gesloten: check of we elkaar begrijpen

Klopt het dat we hebben afgesproken…

Pas op voor gedachtenlezen / raadspelletjes / 
kruisverhoor door te veel gesloten vragen.
Je kunt van gesloten naar open met in hoeverre.
Voldoet het …?  In hoeverre voldoet het …?
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Introduceer +
Motiveer + Instrueer

Als je iemand in beweging wilt krijgen: 

1) Introduceer...
Het onderwerp dat je wilt bespreken. Maak contact 
door enthousiasme en/of empathie.

2) Motiveer
Vertel waarom het voor de ander een goed idee is. 
De valkuil hier is, dat je de motivatie vanuit je zelf 
vertelt.
Niet: Ik heb meer informatie nodig.
Wel: Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen…

3) Instrueer

Vraag om een beslissing. Denk om de K.O.E.

Vervolgstap: Laat de ander een voorstel doen. 
• Liever niet duwen:

- Is volgende week maandag goed?
• Maar trekken:

- Wat stel je voor?
- Waar denk je aan?
- Hoe zullen we dat aanpakken?
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Hoe zeg je dat?- voorbeelden
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In het koopgesprek op een vraag van de klant:

Intro Daar heb ik veel ervaring mee
Motiveer Om jou goed te helpen … 
Instrueer Wil ik je graag een paar vragen stellen, 

mag dat? [+ K.O.E]

Bij een netwerkafspraak maken per telefoon:

I Ik moest aan je denken …
M Ik vind het leuk om te weten hoe het met je gaat
I Zullen we een afspraak maken?

Bij een koopsignaal:

I Ik hoorde je net vertellen over ... , dat lijkt me lastig 
voor jullie …

M Nu hebben wij daar veel ervaring mee ...
I In hoeverre wil je daar hulp bij?

Bij inbrengen van een vergaderpunt:

I Nu agendapunt x over …
M Het moet morgen af zijn voor de klant … 
I Kunnen we daar vandaag een besluit over nemen?



Koopsignalen

Een koopsignaal is een teken dat iemand wellicht 
geïnteresseerd is in jouw diensten. 

1 - Horen
Koopsignalen zijn de dobber. Je hoort  een 
koopsignaal, aha je hebt beet. Als je oefent, 
herken je ze steeds beter.

2 - Reageren

Nu voorzichtig ophalen, maar niet té voorzichtig.
• Introduceer door iets te zeggen als:

- dat vind ik een interessant onderwerp…
• Motiveer

- en daar heb ik ervaring mee…
• Vraag of je van dienst kunt zijn

- kan ik je er misschien mee helpen?

3 - Actie
En nu de vis binnenhalen: maak een concrete 
afspraak of ga direct het gesprek aan.
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Koopsignalen - Tips

Tips bij Horen
• Een positieve instelling helpt; een klacht is vaak 

ook een koopsignaal.
• Door doorvragen op een koopsignaal, krijg je meer 

informatie.
- Klant: We krijgen klachten van burgers
- Professional: Klachten?
- Klant: ja, want…

• En pas ook op voor een kruisverhoor, ga op tijd 
naar de volgende stap.

Tips bij het Reageren
• Vraag expliciet of je de ander kunt helpen . “In 

hoeverre wil je hier hulp bij?” Vindt de ander het 
een goed idee om hierop in te gaan? In wezen 
spreek je af om een koopgesprek te voeren.

Tip bij het nemen van Actie
• Laat de klant beslissen hoe we verder gaan. Liever 

niet duwen ”Zal ik maandag bellen?”. Beter is 
trekken “Wat zullen we afspreken?” .

• Uiteraard kun je anderen betrekken. Bijvoorbeeld 
een collega die veel over dit onderwerp weet.
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Aanbevelingen vragen

Fase 0 – Aankondiging (optioneel)

Kondig aan dat je een aanbeveling gaat vragen. 

Fase 1 – Stel je vraag
• Introduceer - bijvoorbeeld: Ik heb nog een vraag. 
• Motiveer:  Wij krijgen nieuwe klanten vooral via 

bestaande tevreden opdrachtgevers.
• Vraag: Zou je een paar minuten met mij na willen 

denken over wie er wellicht nog meer plezier van 
onze diensten kan hebben?

• Maak een lijstje met namen. En wie nog meer? 
Gebruik stilte.

• Prioriteer het lijstje 

Fase 2 - Leg contact
• Vraag je klant hoe je deze stap het beste aan kunt 

pakken. Bij voorkeur koppelt je huidige klant jullie 
per mail of telefoon. Liefst met de reden waarom hij 
denkt dat nadere kennismaking zinvol is.

• Spreek met je klant af wanneer je met hem 
terugkoppelt. Zorg voor een concrete actie voor 
jezelf

Fase 3: Bedank de contactlegger
Wat er ook uit komt: koppel terug en bedank.
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Tips bij aanbeveling vragen

Een snelle weg naar een nieuwe opdracht is via een 
persoonlijke aanbeveling van een tevreden klant. Dat 
is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een algemene 
aanbeveling op linkedin.

• Aanbevelingen vragen is soms spannend. Wat 
daarbij helpt:
- Alleen doen als je klant echt tevreden is.
- Bedenk: Je wilt relaties van jouw klant helpen

(niet lastig vallen) met jouw expertise. 
• Help je klant zonodig met het opstellen van een 

aanbevelingmail.
• Maak er een gewoonte van om aanbevelingen te 

vragen bij elke opdracht.
• Je kunt ook in een heel vroeg stadium vertellen dat 

je met aanbevelingen werkt, bijvoorbeeld:
Wij krijgen veel opdrachten via oud opdrachtgevers 
die tevreden over ons zijn. Ik hoop uiteraard dat jij 
ook heel tevreden over dit project wordt. En dan 
waardeer ik het als jij ons ook wilt aanbevelen.
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Netwerken

Netwerken is:
• Structureel contact maken en onderhouden met 

mensen die je aardig en interessant vindt
• Elkaar helpen
• Iets wat elk mens (meer of minder bewust) doet

De gouden driehoek van netwerken (Jan Vermeiren)

Geven
Netwerken begint met geven. Hoe kan jij de ander 
helpen? Bijvoorbeeld:
• Koppelen met iemand uit jouw netwerk waar de 

ander mee geholpen is
• Een interessant idee, artikel, verhaal, model, etc… 
• Jouw kennis en ervaringen (een uurtje gratis 

consultancy of nazorg)
• Oprechte aandacht en belangstelling

Vragen
Elkaar helpen betekent ook dat jij vraagt of de ander 
jou wil helpen. Zie het rijtje hierboven.

Bedanken
Als je in een netwerkgesprek een aanbeveling gehad 
hebt voor bijvoorbeeld een goede schilder: bedank 
direct en laat t.z.t. weten wat er uit het contact komt.



www.dreamfactory.nl

Netwerktips

Bij sommige mensen is de kans groot dat ze je 
(indirect) helpen bij het vinden van opdrachten. Ga 
bewust met deze contacten om.

• Netwerk alleen met mensen die je ook echt aardig 
vindt en waardeert. Hou elkaar niet voor de gek.

• Netwerken is tweerichtingsverkeer. Het moet 
voor de ander ook een interessant gesprek zijn.

• Oud-opdrachtgevers kennen en vertrouwen je. Als 
het klikt, spreek dan af om contact te houden.

• Zorg voor tenminste 2x per jaar contact.

• Het is normaal dat je het spannend vindt.

• Spreek na een gesprek af wanneer je weer contact 
zult hebben, en hou je daaraan.

Netwerken is het toeval een handje helpen.
Niks meer en niks minder (Rob van Eeden)

Top 5 fouten bij netwerken

• Alleen netwerken om te verkopen

• Praten in plaats van luisteren

• Onoprecht zijn

• Willen oogsten zonder te zaaien

• Geen contact onderhouden
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Netwerkafspraak maken

Hoe maak je een netwerkafspraak met een oud 
opdrachtgever die je lang niet gesproken hebt?

1. Begroeting
Zeg je naam + K.O.E. (Kaken Op Elkaar)
Geef de ander even tijd om je te herinneren.

2. Introduceer
Vertel de aanleiding om te bellen.
Hou het eenvoudig, b.v. Ik moest aan je denken 
toen ik van de week langs jullie pand reed of
Ik was al een tijdje van plan je te bellen, maar 
het kwam er steeds niet van, en vandaag dacht 
ik: nu bel ik.

3. Motiveer
Vertel dat je het leuk vindt om contact te 
hebben. Laat passie/enthousiasme blijken.
Ik vond het een mooi project.

4. Instrueer
Stel voor een afspraak te maken.
En ik ben benieuwd hoe het met je gaat, zullen 
we een afspraak maken?
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Tips bij netwerkafspraak maken

• Het is normaal dat je het maken van een afspraak 
spannend vindt. Oefenen helpt.

• Vraag niet “hoe is het”, want als je dat uitgebreid 
bespreekt, is er minder reden voor een afspraak. 
Beter is iets als “Ik ben benieuwd hoe het met je 
gaat, zullen we ….” 

• Bereid je voor op de voicemail. Als je die krijgt 
blijft de opbouw (z.o.z.) dezelfde:

• Dag Piet, je spreekt met Coos Consultant
• Ik las gisteren een artikel over abc en toen moest 

ik aan je denken
• Het lijkt me leuk om weer eens bij te praten, ik ben 

benieuwd hoe het met jou gaat en hoe het met het 
project is dat ik bij je heb gedaan

• Als jij dat ook leuk vindt spreek ik graag een keer 
met je af om een kop koffie te drinken.
Je kunt me uiteraard terugbellen en ik zal het ook 
later nog eens proberen

• Bij twijfel vraag je de ander of hij een afspraak ook 
een zinvolle tijdsbesteding vindt. Nee is ok. 

• Een netwerkafspraak hoeft niet op korte termijn.
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Van koffie naar zaken

Hoe maak je de stap “koffie en koetjes en kalfjes” naar 
zaken zonder pusherig gevoel? Drie manieren:

Agenda
Maak aan het begin van het gesprek een agenda zodat 
het onderwerp niet uit de lucht komt vallen.
Ik wil graag horen hoe het met je gaat, en vertellen waar 
ik mee bezig ben. En uiteraard vind ik het ook leuk om te 
bespreken waar we eventueel zaken kunnen doen.

Begin met geven
Vraag de ander expliciet hoe je hem zakelijk kunt 
helpen. De kans is groot dat de ander hetzelfde doet. 
Met wat voor soort mensen wil jij graag in contact 
komen. Als ik die in mijn netwerk ken, breng ik jullie 
graag met elkaar in contact. 

Vragen
Vertel eenvoudigweg dat je graag wilt praten over 
samen zaken doen. Het helpt daarbij als:
• Je emotie laat merken (alleen oprecht!) Ik vind dit 

een mooi bedrijf / project / onderwerp; ik zou het leuk 
vinden om daar aan mee te werken.

• Het belang van de ander boven jouw omzet gaat. 
Liever niet: Heb je nog werk voor me?
Beter: Hoe zou ik je zakelijk kunnen helpen?
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Tips bij netwerkgesprekken

• Vraag liever niet “heb jij wellicht nog een opdracht  
voor me?”. Beter is “ken jij wellicht iemand die 
gebaat zou zijn met onze diensten?” Daarmee ga je 
netwerken in de tweede graad. En als hij toevallig 
zelf nog een klus heeft, vertelt hij die ook.

• Handige zinnen (uiteraard in je eigen woorden):
- Natuurlijk zou ik het leuk vinden als er uit dit 

gesprek een opdracht voortvloeit, en wat mij 
betreft is het eerste doel dat we een leuk gesprek 
hebben.

- Ik heb met veel plezier in het verleden met je 
samengewerkt, en het lijkt me leuk om weer eens 
samen te werken.

• En als het een leuk en/of vruchtbaar gesprek was, 
bespreek dan aan het eind wanneer en hoe jullie 
weer contact zullen hebben, bijvoorbeeld
- Zal ik de secretaresse vragen over een half jaar 

weer een afspraak te plannen?
- Wanneer is een goed moment

om elkaar weer te bellen?
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Luciferverhaal

Hoe help je jouw contacten om opdrachten voor jou te 
signaleren in hun eigen netwerk?

Daarvoor dient het luciferverhaal: vertel met passie 
binnen de brandtijd van een lucifer over je vak.

Eigenschappen:
• Overdraagbaar

- Het probleem dat je voor je klanten oplost is 
herkenbaar.

- De luisteraar kan je verhaal doorvertellen.
- Kort & krachtig: in de brandtijd van een lucifer.

• Persoonlijk: passie beklijft

De valkuilen:
• Te lang. Compleet willen zijn, en zoveel vertellen dat 

de ander afhaakt.
• Te veel vaktaal of te conceptueel, zodat het verhaal 

niet blijft “plakken” en niet reproduceerbaar is.
• Bang om iets uit te sluiten; niet kiezen en daarmee 

niet gekozen worden.
• Wel vertellen wat je doet, maar niet waarom dat 

interessant is voor de ander. Geen duidelijk 
antwoord op vraag 1 en 3 (z.o.z.)
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Drie vragen die klanten hebben

1. Wanneer moet ik je bellen?

Bij welke problemen is het een goed idee om 
jou erbij te roepen? Bij welke concrete 
situaties? Wat is de trigger?
”Ik help klanten die …”

2. Wat ga je dan doen

Hou dit kort en begrijpelijk. Hoewel veel 
professionals hier graag en veel over 
spreken, is het relatief minder interessant. 
Zolang de ander maar het vertrouwen heeft 
dat je deskundig en betrouwbaar bent.
”Door …”

3. Wat levert dat op?

Wat is het resultaat van de
investering voor de klant?
”Zodat …”

df kaartje 17



Ervaringsverhalen

Je gebruikt ervaringsverhalen om contact te maken, 
iets uit te leggen, een slecht idee bloot te leggen en 
nog veel meer. Op een persoonlijke en niet 
bedreigende manier.

Effectieve verhalen zijn aansprekend …
• Er dreigt iets mis te gaan
• Bevatten emotie / passie
• Worden spannend verteld

- door stemgebruik en stiltes
- door woorden als ineens..., plotseling..., 

maarrr..., tegelijkertijd...
- maken nieuwsgierig naar de afloop.

Effectieve verhalen zijn overdraagbaar, ze kunnen 
worden doorverteld en blijven hangen. 
• Zijn niet te lang.
• Hebben een duidelijke structuur (z.o.z.).
• Bevatten herkenbare details (franje) die voor een 

concreet beeld zorgen.
• Zijn voldoende herkenbaar, zodat de toehoorder 

de vertaling kan maken naar de eigen situatie.
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De opbouw van een verhaal

Een basisscript voor een ervaringsverhaal is:

1 - De openingsscene
• Hier schets je de aanleiding en de 

beginsituatie. Er dreigt iets mis te gaan
• Een herkenbare situatie of probleem.
• Naast context zet je ook sfeer neer.

2 - Middenstuk
• Hier komt de interventie; wat gebeurde er in 

die situatie?
• Geef details die blijven hangen (franje).

3 - De slotscene
• Beschrijf het resultaat.
• Dit is de clou; happy end of wijze les.
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U-Model

En wat nog meer?

Offerte

Is er budget?
Wie beslist?

Wat verandert
in de organisatie?

Oplossing
op 1 A4

Wereld vd klant
Klant is expert en praat

Onveilig

Wereld vd professional
Wij zijn expert en praten

Veilig

Oplossing
van de cliënt

 HGR

Inzoomen op
koopargumenten

Beren op de weg?

www.dreamfactory.nl
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Checklist U-model

De klant vraagt een oplossing.
De brug - we willen van oplossing naar probleem:
“Dank, daar weten we inderdaad veel van. Om je 
goed te helpen wil ik wat vragen stellen, is dat ok?”

De wondervraag: “Wat verandert er voor de 
organisatie door onze inbreng?”

Schrijf op en vraag: “En wat nog meer?” 
Achterhaal álle redenen. Maak de lijst compleet 
en bepaal de prioriteit van elk punt.

Dan pas inzoomen, wat bedoelt de ander precies? 
En wat is de Heel Goede Reden (HGR) om hier geld 
aan te besteden?

Benoem eventuele Beren op de weg.

Nu terug naar je eigen vakgebied. Vat de 
oplossing samen op één A4.

Is er voldoende budget
Wie beslist, hoe en wanneer?

De offerte wordt dan in feite een gespreksverslag.

Zet eerst vooral de klant aan het werk. Jij stelt 
vragen en regisseert het gesprek.
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Weg bij de oplossing

Welke “business issues” wil de klant met onze oplossing 
adresseren? Daarvan willen we graag een overzicht, 
voordat we de inhoud ingaan.

Daarom steken we “de brug over”, van oplossing naar 
probleem. Om de regie in het gesprek te nemen, helpen 
de volgende elementen:

a) Enthousiasme / Expertise tonen
b) Parkeer het praten over de oplossing
c) Motiveer waarom je vraagt
d) Vraag om te vragen

Dat zou ongeveer zo kunnen klinken:

Dank voor je vraag, dat vind ik een mooi onderwerp /  
daar weten we veel van [a]. (En daar ga ik je zo dadelijk 
meer over vertellen [b]). Ik wil eerst graag met je 
achterhalen wat jullie ermee willen bereiken, zodat we 
zeker weten dat we de goede oplossing maken [c].
Is dat ok wat jou betreft? [d]

Als dat ok is, dan stel je de wondervraag.

“Stel dat je over een half jaar heel tevreden bent met 
onze inbreng: wat is er dan veranderd in jouw 

organisatie?”
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Weg bij de oplossing - vervolg

Na de wondervraag, maak je een lijst van alle 
redenen die de klant heeft om jullie in te zetten:
• Schrijf op een leeg A4 duidelijk in kernwoorden het 

antwoord op de wondervraag.
• Vraag vervolgens: En wat nog meer?

Schrijf het antwoord weer kort op.
• Herhaal deze stap tot de klant al zijn

redenen heeft genoemd. Draai na een paar punten 
het papier, zodat je klant mee kan lezen.

• Zodra de lijst compleet is, bepaal je de prioriteit: 
Van deze lijst: wat is de belangrijkste? En dan?
En daarna?...

• Je hebt nu een compleet overzicht met prioriteit. 
Nu ga je inhoudelijk op de punten in.

Tips
• Blijf uit de inhoud. Eerst de lijst compleet maken.
• Wees niet bang om “en wat nog meer” vaak te 

gebruiken. Je helpt je klant ermee.
• Gebruik KOE: Kaken Op Elkaar en laat de klant het 

werk doen. Vraag b.v. Hoe zal ik dit opschrijven?
• Laat je twee koffertjes met Ego en Expertise 

vooralsnog buiten de deur staan…
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Oplossing op een A4

In een goede offerte staan geen verrassingen.
Daarom bespreken we de oplossing met de klant, 
voordat we een offerte maken.

Schets je oplossing op een A4tje of
een whiteboard en stel twee vragen:
In hoeverre past deze oplossing?
Lost dit het probleem op?
Ziet de klant het zitten?
Hoe kunnen we dit nog beter te maken?
Daarmee: vergroot je het draagvlak / wordt de 
oplossing beter / wordt de scope wellicht groter /
is helder wat de klant doet en wat wij doen. 

Ja maar…
• Ik heb eerst een vooronderzoek nodig…
➢Dan is je oplossing: een vooronderzoek.

• Mijn oplossing is te complex voor 1 A4tje…
➢Uitzoomen. Leer complexe zaken eenvoudig weer 

te geven. Eenvoud is het kenmerk van de meester.
• Ik kan ter plekke geen goede oplossing bedenken

of: Het lukt me niet in één gesprek
of: Ik wil eerst collega’s raadplegen
➢Dan plan je een vervolggesprek. Z.O.Z.
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Oplossing op 1A4 - tips

• Het hoeft niet in één gesprek
Vaak lukt het bespreken van de oplossing niet in 
één gesprek. Maak dan nog geen offerte, en maak 
wel een vervolgafspraak:
- Introduceer: Over de volgende stap …
- Motiveer:  Ik ga een oplossing in concept 

uitwerken op 1 A4 (met collega’s).
Graag bespreek ik of dat goed aansluit en hoe we 
die wellicht nog beter kunnen maken…
Daarna kan ik berekenen welke investering daarbij 
hoort en dat in een offerte zetten…

- Instrueer: Wanneer zullen we dat bespreken
(en wie van jullie en ons moet daarbij zijn)?

• Je kunt samen kiezen uit alternatieven
Je krijgt meer commitment als klanten mee mogen 
denken. Je kunt verschillende goede opties 
noemen, en checken wat het beste aansluit.
“In de praktijk doen we dit op een
aantal manieren. We kunnen …. 
en ook … Wat zou volgens jou
het best passen…”
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Anderen verkopen

Wat doe je als opdrachtgevers (en jij misschien zelf ook 
wel) denken dat jij de allerbeste oplossing bent voor 
hun probleem? 

• In de voorbereiding
- Heb je een afspraak en vermoed je dat je een vraag 

krijgt? Bedenk al welke collega’s bij deze 
opdrachtgever zouden passen. Neem ze in 
gedachten al mee naar binnen.

• Aan het begin van het gesprek
- Vertel bij de “hoe is het” vraag al iets over je 

beschikbaarheid. Bijvoorbeeld: tegenwoordig help 
ik een aantal klanten een aantal uur per week.

- Spreek in “wij” in plaats van “ik”.
- Als je ervaringen vertelt, noem dan ook de namen 

van de collega’s die daarbij betrokken waren.

• Als de klant zegt: Ik wil jou:
- Ja, dat snap ik + K.O.E.
- Ik help je graag en ik heb precies de juiste collega
- Omkeerprincipe (Dat snap ik. En omgekeerd gebeurt 

ook. Als mijn collega niet kan en mij voorstelt, 
moeten mensen daar ook even aan wennen)
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Welke andere?

Soms ken je collega’s niet zo goed. Wat zeg je dan?
• Als je een collega kent en vertrouwt

- Ik ken Pietje. Ik vind hem goed en denk dat hij je 
goed kan helpen. Zal ik hem introduceren?

• Als je een collega weet maar hem niet goed kent
- Ik ken Pietje. Volgens mij zou hij het moeten 

kunnen, en dat weet ik niet zeker, want ik heb nog 
niet inhoudelijk met hem samengewerkt.

• Er is vast wel iemand in jouw business unit, maar je 
weet niet wie
- Ik weet dat wij dat doen, en ik weet niet wie er nu 

beschikbaar is. Zal ik dat uitzoeken voor je? (of: 
zal ik vragen of “senior” je daarover belt?)

• Er is vast iemand buiten jouw business unit in de 
organisatie, maar je weet niet wie
- Ik verwacht dat binnen ons concern wel iemand is 

die dit goed kan. Ik moet dat wel uitzoeken. Zal ik 
vragen of iemand contact met jou daarover 
opneemt?

Ga niet pushen, vraag je klant wat hij wil. Nee is ok. En 
dat is wat anders dan geen aanbod doen om te helpen.
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Klaar voor de Start
checklist

Bij de start van een opdracht
of project, helpt het als je 
verwachtingsmanagement doet en 
afspraken over de samen-
werking maakt. Een checklist.

 Achterhalen Vraag achter de Vraag
bij alle belangrijke stakeholders:
- Eerst upchunken: Maak een tijdreisje. Stel deze  

opdracht is afgerond en je bent heel tevreden: wat 
is er dan veranderd (op organisatieniveau)?

- Maak de lijst met redenen eerst compleet.
en wat nog meer?

- Dan downchunken: Prioriteer het lijstje, en ga 
waar nodig de diepte in. 

 Stel overlegstructuur vast
- Welk soort overleggen, hoe vaak en hoe?
- Plan naast operationele voortgang ook een aantal 

keer een meer strategisch overleg over kwaliteit 
van de samenwerking en klanttevredenheid .

 Hoe richten we rapportage in?
- Waarover ga ik aan je rapporteren?
- Op welke manier en hoe vaak?
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Klaar voor de Start (vervolg)
Checklist

 Wie moet ik leren kennen?
Met wie moet je een kop koffie drinken om deze 
opdracht goed uit te voeren?

 Wat moet ik hier vooral (niet) doen om deze 
opdracht tot een succes te maken?
Vraag een tip aan de mensen die je leert kennen.

 Informele risicoanalyse
- Als we onze kennis bundelen en samen 

bedenken: Als dit project ergens vast zou lopen, 
waar zou dat dan zijn?

- En mocht dat scenario onverhoopt optreden, 
welke tegenmaatregel kunnen we nu bedenken?

 Wat doen we als het spannend wordt?
- De vraag is niet of het misgaat. De vraag is wat 

we doen als het misgaat. Daarover kun je nu vast 
een afspraak maken.

- Heb je elkaars mobiele nummer in je adreslijst?
- Check of de ander liever belt, appt of mailt als er 

reden is voor contact/als het spannend wordt.
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Opdrachtgever Tevreden

Professionele inhoud is belangrijk, maar niet genoeg:

K = I x A  
Kwaliteit van je werk = Inhoud x Acceptatie

Acceptatie vergroot je met de vertrouwensformule:

Zeggen wat je doet x Doen wat je zegt x Kwetsbaarheid

Ego

• Zeggen wat je doet
Maak je verwachtingen en je “agenda” expliciet.
Vertel ook wat je niet gaat doen. Bevestig je 
afspraken. Benoem extra werk en andere cadeautjes.

• Doen wat je zegt
Kom je afspraken na.

• Kwetsbaarheid
Benoem emotie, geef fouten toe, verontschuldig je 
waar nodig, durf om jezelf te lachen en blijf leren. 
Durf je coaching te vragen, en eerste zinnen te 
oefenen, zelfs met al je ervaring?

• Ego
Plaats het belang van de ander voor jouw belang. 
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Opdrachtgever tevreden - Check

Bij de start van het traject
 Achterhaal de vraag achter de vraag
 Maak meetbare doelen 

Doelen meten kan ook met een gevoelscijfer
 Maak afspraken over de samenwerking.

Hoe rapporteer je? Wat als er iets niet goed gaat? 
Wanneer bespreken we onze samenwerking? 

 Wat is je rol: Uitvoerder, Expert of Partner?
 Bouw je netwerk op

Tijdens …
 Plan tijd voor Wel Belangrijk / Niet Urgent
 Ga langs, ook al er niets lijkt te spelen
 Mail minder en ga vaker langs
 Zeg nee waar nodig
 Laat je coachen/helpen - Als het niet lekker loopt: 

ga sparren met iemand buiten de opdracht
 Let op koopsignalen en bied aan om te helpen

(Nee is oké. Geen hulp bieden is niet oké)

Aan het eind 
 Evalueer de inhoud en de samenwerking
 Vier jullie successen 
 Maak vast een afspraak over een tijdje voor nazorg
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U vraagt wij draaien?

Met het OVK model (Eric Berne) kun je beschrijven en 
voorspellen hoe communicatie loopt. Het model zegt 
dat ieder mens verschillende “ego toestanden” tot zijn 
beschikking heeft.

Als iemand vanuit 
Ouder spreekt (verbaal
of non-verbaal), is de
kans groot dat de ander
als Kind reageert.
Waardoor de eerste
persoon weer uit Ouder
reageert, etc. Dit heet
complementair. Je
nodigt elkaar onbewust uit om het patroon in stand te 
houden. Je krijgt een u-vraagt-wij-draaien relatie.

Wat daartegen helpt is een 
gekruiste transactie. Als de 
opdrachtgever vanuit Ouder tot 
Kind spreekt kun je erop reageren 
van Volwassene tot Volwassen.

De kunst is natuurlijk om dat 
zonder emoties als ergernis of 
frustratie te doen.

O

V

K

O

V

K

O

V

K

O

V

K

Ouder
kritisch of 

ondersteunend

Volwassene
rationeel

Kind
aangepast

of juist doen 
wat je zelf wilt
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OVK toelichting

• Alle egotoestanden zijn functioneel. De kunst is 
kiezen wanneer je welke egotoestand inzet. 

• Met een kruislingse transactie doorbreek je het 
patroon. Dat voelt een beetje vreemd, maar is vaak 
wel effectief.
- Een K-O transactie “Ja, maar daar weet ik niks 

van” lokt een O-K reactie uit. “Dit moet je 
doen…”.

- Een kruiselingse reactie van K-O naar V-V is 
bijvoorbeeld: “Ok, welke informatie heb je nodig 
om een beslissing te kunnen nemen?”

• Vertrouwde adviseurs kiezen vaak voor een 
gekruiste transactie. Door op een O-K te reageren 
met V-V. Wij staan achter de stelling: “een goed 
adviseur wordt betaald voor kruislingse 
transacties.”

• Als vertrouwde adviseur wil je ook niet alleen maar 
in de V-V transacties. Je moet af en toe je expertise 
inzetten (O-K).
En plezier maken samen (K-K) is niet alleen leuk, 
het helpt ook om de band te versterken.
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Vertrouwen is de basis

Patrick Lencioni heeft een model dat vertrouwen 
koppelt aan resultaat:
• Elk team/organisatie wil resultaat bereiken.
• Daarvoor is het nodig dat iedereen zijn

verantwoordelijkheid neemt.
• Je neemt pas verantwoordelijkheid als je

betrokkenheid voelt bij het team, de beslissingen en 
de resultaten.

• Om je betrokken te voelen bij beslissingen, is het 
nodig om elke mening te horen. En functionele 
conflicten aan te gaan.

• En daarvoor is vertrouwen nodig.
Pas als je de ander vertrouwt,
kun je vertellen waar het
op staat.
Zonder angst voor ruzie,
gedoe of represailles.

Vrij naar Lencioni, The five 
dysfunctions of a team

Vertrouwen

Res-
ultaat

Verant-
woordelijkheid

Betrokkenheid

Elke mening horen
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Tips bij Vertrouwen is de basis

Valkuil Tips om te verbeteren

Resul-
taat

Status en ego zijn 
belangrijker dan 
teamresultaat.

Maak teamresultaat 
inzichtelijk. Wanneer doen 
we het goed?

Verant-
woorde
lijkheid

Team spreekt elkaar niet 
aan. Afspraak is geen 
afspraak.  
Verantwoordelijkheden 
zijn niet helder.

Taken en verantwoordelijk-
heden helder opschrijven 
en regulier evalueren. 
Elkaar op grote en kleine 
onderwerpen aanspreken.

Betrok-
kenheid

(Mogelijk) wel betrokken 
bij elkaar, maar niet bij de 
teamtaken en resultaten

Duidelijk zijn over 
gemaakte afspraken. 
Samenvatten wat is 
afgesproken.

Elke 
mening 
horen

Angst voor conflicten, 
mensen houden hun 
mening voor zich. Missen 
van belangrijke input voor 
beslissingen. Kunstmatige 
harmonie.

Moedig discussies aan. 
Graaf naar functionele 
tegenstellingen bij 
belangrijke onderwerpen. 

Oefen in Benoemen Wat Is.

Ver-
trouwen

Onkwetsbaarheid, 
verbergen van fouten, 
geen hulp vragen of 
aanbieden, politieke 
spelletjes.

Leer elkaar kennen. Pleeg 
periodiek teamonderhoud, 
waarbij je elkaar “vergeten 
vragen” stelt. Doe samen 
regelmatig iets leuks.
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Hoe ver reikt je invloed?

Uitleg bij het model
• Cirkel van betrokkenheid: alles waar je als mens bij 

betrokken bent.
• Cirkel van invloed: alles waar je invloed op hebt.
• Het gele gebied dat buiten je invloed maar binnen je 

betrokkenheid ligt noemen we de frustratiedonut.
• Volgens Covey richten effectieve mensen zich op de 

cirkel van invloed.

Voorbeeld
Als je ergens bij betrokken bent, maar je hebt er geen 
invloed op (regenachtig weer), dan kun je natuurlijk 
klagen, maar dat helpt waarschijnlijk niet veel. Waarop 
je wel invloed hebt, zijn zaken als een paraplu opsteken 
of ruitenwissers aanzetten.

invloed

betrokkenheid Een model om beter inzicht te 
krijgen in jouw (on)mogelijk-
heden in het aansturen van 
opdrachtgevers, bazen, 
collega’s etc. komt uit the 
seven habits of highly effective 
people van Stephen Covey.
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Tips

Stap uit de frustratiedonut: twee manieren

Vergroot je invloed
• Je cirkel van invloed vergroten vraagt om 

creativiteit. Het heeft vaak te maken met een lastig 
gesprek aangaan (Benoemen Wat Is).

• Als je sterk betrokken bent, kun je minder helder 
denken. Het helpt dan om een buitenstaander te 
vragen met je mee te denken.

Stop met betrokken zijn
• Niet blijven trekken aan een dood paard. Soms 

betekent dat je opdracht teruggeven. En soms 
betekent dat: accepteren dat het niet anders is.

Je verantwoordelijkheid expliciet maken

Van Rudy Oude Vrielink leerden we om je cirkel van 
verantwoordelijkheid  toe te voegen aan het model. 
Als je cirkel van invloed kleiner is dan je cirkel van 
verantwoordelijkheid, is het tijd om met je 
leidinggevende te overleggen. Hij kan je 
verantwoordelijkheid vergroten, of op een andere 
manier invloed uitoefenen.
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De Creatiespiraal

wensen

verbeelden

geloven

uiten

onder-
zoeken

plannen

beslissen

handelen

volharden

ontvangen

waarderen

ontspannen

Bron: Marinus Knoope

De creatiespiraal beschrijft de weg van wens naar 
werkelijkheid in twaalf stappen. 
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Fasen van de creatiespiraal 

• Wensen - Wat wil je bereiken of realiseren?
• Verbeelden - Hoe ziet dat eruit? Maak een tijdreisje 

om het eindresultaat te zien.
• Geloven - Want als jij er zelf niet in gelooft…
• Uiten - Je durft pas te vertellen wat je wens is, als je 

er in gelooft. En het mooie is: dan gaan veel mensen 
je helpen. (Als iemand je een kritische vraag stelt, is 
een mogelijk antwoord: Goede vraag, dat weet ik nu 
nog niet precies, wat denk jij?)

• Onderzoeken - Verzamel informatie en kennis.
• Plannen - Hier mag het kritische stemmetje weer 

spreken. Tijd voor ratio: hoe pak je het aan?
• Beslissen - Nu pas! Zodat je onbevangen kunt 

dromen en plannen.
• Handelen - Doen dus. En altijd komt daarna het…
• Volharden - Deze fase komt, dus stel je er op in. Je 

geloven wordt hier op de proef gesteld.
• Ontvangen - … complimenten aannemen en open 

staan voor succes is niet altijd makkelijk. Toch doen.
• Waarderen - Geniet van wat je bereikt hebt.
• Ontspannen - Want van daaruit komen weer nieuwe 

wensen en dromen boven. Vandaar creatiespiraal.
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Teveel te doen?

Hoe ga je om met te veel te doen in te weinig tijd? Het 
kwadrant van belangrijk en dringend geeft inzicht:

• De logische volgorde is: eerst 1 dan 2 dan 3 dan 4.
• Vaak in de praktijk: kwadrant 1  dan 3 dan tijd op.
• Covey stelt: Besteed tijd in kwadrant 2, dan wordt 

het rustiger in 1 en 3. 
• Om meer tijd in kwadrant 2 te kunnen doorbrengen, 

is de kunst om NEE te zeggen tegen kwadrant 3.

Als je af en toe nee zegt, wordt je ja meer waard.

Dringend
Vraagt nu aandacht

Anderen attenderen je 
erop

Niet dringend
Kan nog wel even 

uitgesteld
Vergt eigen initiatief
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je
 d

o
el

en

Kwadrant I, bv
Actuele onderwerpen
in je huidige opdracht

Kwadrant II, bv
Plannen

Jezelf opleiden / opladen
Contact met mensen die 

belangrijk voor je zijn
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en Kwadrant III, bv
Sommige paniekmails

Sommige 
vergaderingen

Kwadrant IV, bv
Avond voor de buis hangen 
zonder ervan bij te komen
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Tips bij teveel te doen

• Neem tijd om te plannen; weet wat je doelen op 
korte en lange termijn zijn.

• Als je je energiek voelt krijg je meer gedaan in 
dezelfde tijd, dus: manage je energie in plaats van 
je tijd.
- Maak een lijstje met jouw persoonlijke 

energievreters en energiegevers, b.v.
• Energievreters: brandjes blussen, bepaalde personen
• Energiegevers: iets afmaken, sporten, ontwikkelen

- Maak een energieplan (meer gevers, minder 
nemers) en voer het uit.

• Onderzoek toont aan: Multitasken is echt niet 
effectief. Zorg dat je af en toe ongestoord aan een 
belangrijke taak kunt werken.

• Gebruik je hersens om te denken, niet om te 
onthouden. Zorg voor een betrouwbaar systeem 
waarin je bijhoudt wat je taken zijn.
(stapels papier zijn geen betrouwbaar systeem)

• Ken je bioritme en pas je werk erop aan
• Laat je niet leven door je email. Zet email 

notificatie af, check je mail 2x per dag.
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Kijk-Want-Dus

Kijk, hoe vervelend het ook kan zijn, soms willen 
mensen gewoon niet naar jouw goede inhoudelijke 
adviezen luisteren. Want veel mensen nemen pas 
actie als ze gemotiveerd zijn, en je logica kunnen 
volgen. Dus is het handig om rekening te houden 
met Kijk-Want-Dus als je mensen wilt overtuigen. 

Deze drie aspecten komen in een overtuigend betoog 
aan bod.

Kijk Waarom is jouw boodschap belangrijk om naar te 
luisteren? Wat zit erin voor de toehoorder?
In het kijk zit de aandachttrekker. Er zit emotie in. 
Een prikkelende visie of aansprekende feiten.

Het kijk heeft als functie om het waarom van je 
boodschap uit te leggen.

Want Het middendeel. Hier zit de logica achter het 
aansprekende doel of de droom. Het is de 
redenering of de uitleg.

Dus Dit is het appèl. Wat je wilt dat je toehoorders 
doen of overnemen. Het is de conclusie van je 
betoog.
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Tips bij Kijk-Want-Dus

• Pas op voor het Dus, Dus, Dus, (Want, Kijk)
- Als je erg graag een boodschap over wilt 

brengen, of weinig tijd hebt, is de valkuil om te 
focussen op de actie die je wilt. Het Dus-deel.

- Omdat Kijk en Want voor jezelf zo logisch zijn, 
kun je de neiging hebben om te vergeten ze te 
vertellen aan anderen.

• Je kunt het woord “Kijk” vaak letterlijk gebruiken.
• Beperk je bij het Want tot 3 redenen.
• Wees duidelijk bij Dus. Vraag precies wat je wilt.
• Je kunt Kijk-Want-Dus ook schriftelijk en in 

presentaties gebruiken.

Voorbeeld: overtuigen om beter te administreren.

Kijk, de klant vindt ons onbetrouwbaar. Hij overweegt 
een andere leverancier.
Want, er raken calls kwijt; We weten niet goed wat we 
met wie hebben afgesproken over levertijden. En we 
kunnen dat ook niet aantonen.
Dus, gaan we een registratiesysteem gebruiken, waarin 
we alle afspraken vastleggen.
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Refer

Re-buy

Buy

Try

Trust

De zevenstapstrap
B

ron: Vrij naar John Jantsch

Like

Know

Mensen kopen zelden direct na een eerste 
kennismaking. Samen doorloop je zeven 
(t)reden naar een mooie samenwerking …
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Zevenstapstrap - tips

Mensen doen het liefst zaken met iemand die ze 
kennen, aardig vinden, en vertrouwen.

Daarna helpt het als mensen op een laagdrempelige 
manier je dienst kunnen proberen.

Pas dan neemt de kans toe dat mensen iets van je 
willen kopen. En als ze dat eenmaal gedaan hebben, 
is het fijn om dat vaker te doen.

En helemaal ideaal als jouw klant je referent wordt.

Tips:
• Een nieuwe opdracht vraagt meestal om meer 

contactmomenten. Zaaien kost tijd. Geen stappen 
overslaan.

• Bedenk bij welke klant welke trede relevant is; en 
richt je volgende actie daarop.

• Maak het risico voor de klant om zaken te doen 
klein, door try fase (betaald of niet).

• Vergeet je bestaande klanten niet. Een nieuwe 
klant betekent de hele trap opnieuw doorlopen. Bij 
bestaande klanten begin je al halverwege.
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Samen op gesprek

Met een collega samen een klantgesprek voeren heeft 
voordelen. Twee weten meer dan een, en kunnen ook 
beter luisteren. De persoon die niet aan het woord is, 
kan observeren, en zonodig bijsturen.

Dat vraagt wel een goede voorbereiding. Een checklist:

 Wat is je doel?
- Wanneer kom je tevreden uit dit gesprek?
- Zonder wat ga je niet weg?
- Welke agendapunten wil je bespreken?

 Wat is de rolverdeling?
- Wie heeft wanneer de regie? 
- Wat zeg je tijdens de intro? (de eerste paar zinnen 

oefenen helpt)
 Volgen we samen het U-model?
 Overige (normale) voorbereiding, zoals:

- Agenda opstellen
- Ken je gesprekspartners
- Logistieke afspraken
- Inhoud en ervaringsverhalen

 Afspreken wat je doet als de een de ander wil 
onderbreken. z.o.z.
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Samen op gesprek - onderbreken

Als je met een collega in gesprek bent met een klant, 
en je ziet dat jouw pratende collega de verkeerde 
kant opgaat, hoe onderbreek je hem dan op een 
vriendelijke manier? Laten we de collega Piet 
noemen.

Introduceer
• Bijvoorbeeld: Piet, als ik even mag…
• Het kan helpen om Piet even licht bij de arm te 

pakken
• Blijf vriendelijk kijken

Motiveer
• Bijvoorbeeld: Ik merk dat Piet al direct de diepte 

ingaat
• Benoem de goede intentie van Piet

- Liever niet: hij praat altijd zo veel
- Beter: je merkt dat Piet passie voor dit onderwerp 

heeft

Instrueer
• BV: Volgens mij is het goed om nu eerst ….
• Check: Is dat ok voor jullie?
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Project afronden
checklist 

Goed afronden van een project versterkt de relatie met 
de opdrachtgever, en vergroot de kans op toekomstige 
opdrachten. Hier een aantal mogelijkheden.

 Evalueer in een persoonlijk gesprek
Niet alleen de inhoud. Bespreek ook jullie manier 
van samenwerken. Mogelijke vragen:
- Hoe vond je onze samenwerking?
- Wat hebben we geleerd?
- Welk cijfer geef je mij als professional? Wat zou ik 

moeten doen om een punt hoger te verdienen?

 Maak nu vast een afspraak over x maanden
Voor de klant een gratis uurtje nazorg, voor jou 
goed om te weten hoe het dan is. En zet die afspraak 
direct in de agenda(’s).

 Laat merken dat je enthousiast bent
En dat je het leuk vindt om vaker samen te werken.

 Vraag om een aanbeveling
Wij krijgen opdrachten vaak via via, wil je een paar 
minuten meedenken wie we nog meer kunnen 
helpen…
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Project afronden (vervolg)
Checklist

 Geef een gratis einde-opdracht advies
Soms waardeert een opdrachtgever jouw blik als 
buitenstaander. Geef zowel tips als complimenten. 
“Wat jullie bovengemiddeld goed doen…”

 Zijn er nog koopsignalen?
Soms kun je voorspellen dat jouw hulp bij een 
volgende fase zinvol is.

 Vertel de wereld over het resultaat van je project
Publiceer intern/extern over het projectresultaat. 
Samen met je opdrachtgever? Social media?

 Vertel intern dat je beschikbaar komt
Schakel mensen in je eigen organisatie in die met je 
mee kunnen zoeken naar je volgende klus. 

 Spreek af hoe je contact houdt op lange termijn
En vertel dat je dat graag wilt. 

 Werk je profielen bij 
zoals je CV en Linked-in.

 En last but not least:
Vier het resultaat!
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Acceptatieproces

Elisabeth Kübler Ross heeft ontdekt dat mensen in 
een rouwproces verschillende stadia doorloopt. Dat 
geldt ook voor mensen in organisaties die een 
veranderproces doormaken.

Kenmerkend is dat:
• Iedereen alle fasen (kort of lang) lijkt te 

doorlopen.
• Mensen “terug kunnen vallen” in een vorige fase. 

Het proces is per persoon verschillend in duur en 
intensiteit.

Tijd

En
er

gi
e

Ontkenning

Boosheid en 
schuldgevoel

Onderhandeling

Apathie

Zoeken naar nieuwe
mogelijkheden

Verandering 
geïnternaliseerd

1

6

4

5
3

2
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Fasen van de rouwcurve

Fase Kenmerken Hulp bij 
volgende stap

1 Ontkenning Ongeloof, dit kan 
niet waar zijn, dit 
is een vergissing

Feitelijke 
informatie 
geven

2 Boosheid Boosheid, 
klachten uitten, 
verzet

Boosheid 
erkennen

3 Onderhandelen Proberen het leed 
te verzachten

Informatie 
geven

4 Apathie Gelatenheid, vast 
zitten, 
moe(deloos)

Emotionele 
steun

5 Zoeken naar 
nieuwe 
mogelijkheden

Nieuwsgierigheid, 
mogelijkheden 
zien

Stimuleren, 
ideeën 
aanreiken

6 Verandering 
geïnternaliseerd

Rust, zingeving, 
gezonde beweging

Vieren
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Elemententypologie

De elemententypologie is een manier om verschillende 
persoonlijkheden te (h)erkennen, ontwikkeld door 
Carl Jung. Dit model kan zinvol zijn bij:

• Samenwerking – verbeteren relaties

• Omgaan met “waarom doet ie dat nou?”

• Optimaal inzetten kwaliteiten teamleden

Iedereen “heeft” Vuur , Aarde, Lucht en Water. 

• Per persoon is er een andere verdeling 

• Meestal voert één element de boventoon. Dit 
hoofdelement:
• Vertelt hoe je naar het leven en ervaringen kijkt

(primaire, automatische reactie)
• Vertelt hoe je zaken beoordeelt en het tempo waarin je 

reageert
• Is voor jezelf en voor de omgeving meestal vrij makkelijk 

herkenbaar

• Onder stress kun je makkelijk in de tegenpool van je 
hoofdelement schieten (bijv. van Vuur naar Aarde)

• Vaak is er één element minder sterk ontwikkeld 
(onbewust element)

• Je voorkeur of aandacht voor een bepaald element 
kan per (levens)periode en per situatie veranderen
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Elementen herkennen 
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Element Kenmerken Valkuilen

Vuur
(idee)

• Expressief/ impulsief/ 
enthousiast

• Kijkt mogelijkheden

• Eerst doen, dan denken 

• Doordrammen/ 
overheersen

• Weinig realiteitszin

• Slecht afmaken 

Aarde
(doen)

• Praktisch/ nuchter/ 
doelgericht

• Kijkt wat iets concreet is

• Zoekt nut en noodzaak

• Star/ inflexibel

• (te) behoudend/ 
kritisch

• Weinig inspirerend

Lucht
(denken)

• Logisch/ analytisch

• Kijkt  objectieve 
feiten en theorieën

• Communicatief

• Flexibel, veelzijdig

• Koel/ afstandelijk

• Betweter 

• Moeilijk kunnen 
kiezen/ besluiteloos 

Water
(voelen)

• Luisterend/ 
afwachtend/ meegevend

• Kijkt  vanuit gevoel

• Gericht op mensen, 
sfeer en stemmingen

• Overgevoelig/ 
beïnvloedbaar

• Te subjectief 

• Lastig eigen mening
vormen/houden



Checklists

Klik op de link voor view

Of op               om te downloaden

Een goed begin is het halve werk. Deze acties kun
je nemen bij een nieuwe opdracht, zodat je 
de kans verhoogt dat je vertrouwde adviseur wordt

Als je opdrachten goed afrondt, neemt de kans op 
nieuwe en vervolgopdrachten toe. Hoe bewust ga
je je huidige opdracht afronden?

Zo kan een persoonlijk plan om meer vertrouwde 
adviseur te worden eruit zien. Je begint met het 
"Waarom", kiest dan een paar hoofdactiviteiten
en werkt die uit tot smart acties...

Een overzicht met meer dan 100 mogelijke
activiteiten om de relatie met klanten te
verbeteren. Kies er een paar die bij jou passen

Welke relaties meer aandacht geven?

http://www.dreamfactory.nl/files/Checklist_project_starten.pdf
http://www.dreamfactory.nl/files/Projecten_afronden.pdf
http://www.dreamfactory.nl/files/Doelenwaterval_persoonlijk_voorbeeld.pdf
http://www.dreamfactory.nl/files/Overzicht_mogelijke_activiteiten.pdf
http://www.dreamfactory.nl/files/Welke_relatie_meer_aandacht_geven.pdf


Start opdracht checklist

Download pdf

http://www.dreamfactory.nl/files/Checklist_project_starten.pdf


Projecten afronden

Download pdf

http://www.dreamfactory.nl/files/Projecten_afronden.pdf


Doelenwaterval

Download pdf

http://www.dreamfactory.nl/files/Doelenwaterval_persoonlijk_voorbeeld.pdf


Mogelijke activiteiten

Download pdf

http://www.dreamfactory.nl/files/Overzicht_mogelijke_activiteiten.pdf


Wie meer aandacht?

Download pdf

http://www.dreamfactory.nl/files/Welke_relatie_meer_aandacht_geven.pdf


Videoptips

Over Dreamfactory

Dreamfactory tips

https://youtu.be/o67hhsGNNaY?list=PLdV69Wp6m_kr_5YlVGUJynCdLcTyxkC_9
https://youtu.be/oKbOgxoIj5g?list=PLdV69Wp6m_kpChvNljWdvC0RPC_1MIlky
https://youtu.be/o67hhsGNNaY?list=PLdV69Wp6m_kr_5YlVGUJynCdLcTyxkC_9
https://youtu.be/oKbOgxoIj5g?list=PLdV69Wp6m_kpChvNljWdvC0RPC_1MIlky


Meer weten

Overzicht Opdrachtgever Tevreden

Artikelen

De gereedschapkist

Contact

http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/contact


In vogelvlucht

Graag geven we je de hoofdlijnen van Opdrachtgever 
Tevreden

Inhoud alleen is niet meer voldoende om tevreden 
klanten te krijgen. In toenemende mate wordt om meer 
gevraagd dan alleen inhoudelijk goed werk.

Logisch vanuit economisch oogpunt, want als je alleen 
inhoudelijk goed werk levert, is er altijd wel een 
concurrent te vinden die hetzelfde kan, maar dan 
goedkoper.

En ook in klanttevredenheidsonderzoeken blijkt keer 
op keer dat opdrachtgevers meer proactiviteit
verwachten.

Maar hoe pak je dat aan, want dat deel van het werk 
krijgt bij de meeste opleidingen tot techneut of andere 
specialist veel aandacht. In ons boek Opdrachtgever 
Tevreden, behandelen we dat in een aantal delen. 
Hieronder staan ze, met een link naar de bijbehorende 
kaartjes.

• Begin bij het begin: De basis van opdrachtgevers 
tevreden maken ...



• Wat doe je als vertrouwde adviseur anders bij de start 
van een opdracht? Hoe pak je bijvoorbeeld 
verwachtingmanagement aan? Zie kaartjes Start 
opdracht.

• Wat doe je tijdens een opdracht anders dan anderen? 
Zie kaartjes Tijdens je opdracht

• Wat doe je bij de afronding anders? Zie kaartjes 
Opdracht afronden. 

En natuurlijk: wat heb je in je gereedschapkist zitten op 
het gebied van softskills. We onderscheiden drie delen:

• Het oh zo belangrijke Communiceren

• Contact houden: Netwerken / verbinden

• En voor mensen die ervan houden: 
Een aantal Handige modellen

Grofweg dezelfde indeling gebruiken we in ons boek 
Opdrachtgever Tevreden, dus als je nog meer over deze 
onderwerpen wilt weten, kun je daar verder lezen. Zie de 
Beste boekenlijst. 



Artikelen

Artikelen

• Hier een aantal artikelen over het tevreden houden 
van klanten:
Hoe goed je de ander ook probeert mee te nemen in 
jouw advies, soms blijft er sprake van politiek, 
weerstand of zelfs een conflict. Wat kun je doen als 
je je allebei hebt ingegraven en het lijkt of je er niet 
samen uit gaat komen?

• Ken je dat, dat je helemaal geen zin hebt om naar 
een vergadering te gaan? Of dat je tijdens een lange 
vergadering de grootste moeite hebt om niet 
openlijk te gapen? Veel mensen hebben een hekel 
aan vergaderingen. Ze kosten tijd, zijn saai en 
leveren weinig op. Dat kan ook anders.

• Vertrouwen is de basis. Als er één aspect is dat de 
kern vormt van een effectieve relatie tussen 
professional en opdrachtgever, is het vertrouwen. 
Wat maakt dat sommige mensen alles ongestraft 
kunnen zeggen tegen hun opdrachtgever of 
directeur en andere niet? Lees meer over de 
vertrouwensformule.

http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/omgaan-met-weerstand-en-politiek
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/vergaderen
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/vertrouwensformule


• Hoe maak je als professional redelijk eenvoudig en snel 
afspraken over de samenwerking met je opdrachtgever? 
Het scheelt je veel tijd, mocht er onverhoopt in het 
project iets misgaan.

• In je rol van adviserende partner is kennis van het 
Ouder-Volwassene-Kind-(OVK) model onmisbaar. Hoe 
werk het? U vraagt, wij draaien? (ja papa, nee papa)

• Ben jij iemand die vooral aan de ander vertelt wat er 
moet gebeuren? Of ben jij meer de verleider, die de 
ander uitnodigt tot bewegen? Trekken versus duwen. 

• Hoe heb je een zinvol gesprek? De kunst van het 
gesprekken sturen met chunken.

• Vertrouwen belangrijk? Voorkom de valkuil van 
prikkeldraadtaal in je gesprekken.

• De kracht van je mond houden: K.O.E.

• Iedereen kent het, je neemt je voor om iets te doen, je 
wilt het ook echt, maar het komt er toch niet van. Zorg 
dat je je doelen haalt met behulp van de 
doelenwaterval.

• De spagaat tussen tussen je klant en je baas: de 
contractdriehoek.

• Beren op de weg: Benoemen wat is.

http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/afspraken-maken-over-de-samenwerking
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/u-vraagt-wij-draaien
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/trekkenofduwen
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/gesprekken-sturen-met-chunken
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/prikkeldraadtaal
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/koe
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/doelenwaterval
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/contractdriehoek
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/benoemenwatis


• Je opdracht managen: hoe zorg je dat je vertrouwde 
adviseur wordt? En dat je opdrachtgever ook weer aan je 
denkt bij een volgende opdracht?

• Pick your battles - wanneer geef je het op?

• Kijk, mensen laten zich niet makkelijk overtuigen. Want 
ze willen graag zelf inzien of jouw idee wel zo goed is. 
Dus is het handig om een structuur als Kijk-Want-Dus te 
gebruiken.

• Teveel te doen in te weinig tijd?

http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/opdrachtmanagement
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/invloednemen
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/kijk-want-dus
http://www.dreamfactory.nl/dreamfactory/artikelen/te-veel-te-doen


Gereedschapskist

De gereedschapkist bevat de instrumenten om goed te 
kunnen communiceren. Essentieel als je met klanten aan de 
slag wilt om een mogelijke samenwerking te bespreken.

De belangrijkste? Dat je intentie belangrijker is dan je 
techniek. Waar het om gaat is dat je werkelijk je klant 
vooruit wilt helpen. Dus niet hem iets aan wilt "verkopen" 
wat vooral voor jouw organisatie voordeel oplevert. Want 
afgezien van het ethische aspect, kost je dat uiteindelijk je 
klant. En in de dienstverlening kost het veel meer moeite 
om een nieuwe klant te winnen dan met een bestaande 
klant meer zaken te doen.

Daarnaast in dit hoofdstuk aandacht voor:

• De belangrijkste luistervaardigheden 

• Contact maken voordat je over zaken gaat praten 

• Gesprekken sturen met chunken

• K.O.E. - de kracht van de stilte (Kaken Op Elkaar)

• Prikkeldraadtaal voorkomen

• Bij spannende onderwerpen: Benoemen wat is

Handout kaartjes over communiceren vind je bij: 
Gereedschapskist van communicatie



Beste Boekenlijst

Opdrachtgever Gezocht - acquireren als onderdeel 
van je werk. Jan Willem van den Brink en Maarten 
van Os

De vertrouwde adviseur. David Meister, Charles 
Green, Robert Galford

Feilloos Adviseren - Een praktische gids voor 
adviesvaardigheden. Peter Block

Invloed - de zes geheimen van het overtuigen. 
Robert Cialdini

The speed of trust: Dat wat alles verandert -
Stephen M.R. Covey, Rebecca Merrill

Getting things done! Prettig efficient werken 
zonder stress - David Allen

Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken - Jan Vermeiren, 
Bert Verdonck



Zevenstapstrap-vervolgThe speed of trust: Dat wat alles verandert -
Stephen M.R. Covey, Rebecca Merrill



Opdrachtgever gezocht

Onze andere app gaat over het vinden van 
opdrachten voor professionals. Over dat 
onderwerp hebben we ook een boek 

geschreven: Opdrachtgever gezocht-acquireren als 
onderdeel van je werk. Als je het nog niet hebt, zou je 
het hier kunnen kopen... 

Het boek biedt handvatten aan alle professionals die 
een grotere rol willen spelen in het verwerven van 
interessante en winstgevende opdrachten voor zichzelf 
en anderen. Het boek geeft antwoord op vragen als:
• Hoe komt u bij nieuwe klanten aan tafel?
• Hoe vertelt u dat u goed bent, liefst zonder op te 

scheppen?
• Hoe krijgt u op een prettige manier klussen uit uw 

netwerk?
• Wat is het alternatief voor koude acquisitie?
• Hoe voert u een plezierig en effectief koopgesprek?

Jan Willem van den Brink en Maarten van Os zijn 
professionals die zelf hun opdrachten verwerven. De 
afgelopen jaren hebben ze duizenden consultants, 
ingenieurs, advocaten, ICT-ers, architecten, 
milieukundigen, projectmanagers, trainers en andere 
specialisten geholpen om opdrachtgevers te vinden.

Ze zijn beide met veel plezier vennoot bij Dreamfactory 

http://www.managementboek.nl/boek/9789052617961/opdrachtgever_gezocht_jan_willem_van_den_brink?affiliate=154


Vertrouwde adviseur

Hoe wek je vertrouwen bij je cliënten? Hoe verwerf je 
het recht om invloed op je cliënten uit te oefenen?

De auteurs claimen dat 'vertrouwen' in de relatie van 
een adviseur/professional met een klant van 
doorslaggevend belang is. Dat geldt zowel in de fase 
van de acquisitie, als tijdens de uitvoering van de 
opdracht. Wij zijn dat van harte met ze eens.

In dit boek rafelen de auteurs vertrouwen uiteen in een 
formule, waardoor het begrip handen en voeten krijgt. 
Een klassieker voor elke inhoudelijke professional die 
de relatie met zijn klanten serieus neemt.

Onder andere hier te koop

De vertrouwde adviseur. 

David Meister, Charles Green,
Robert Galford

https://www.managementboek.nl/boek/9789462201293/de-vertrouwde-adviseur-david-maister?affiliate=154


Feilloos adviseren

Adviseren in het echt. Wat kom je tegen als adviseur? 
Onduidelijkheid en weerstand om maar eens twee 
problemen te noemen.

Dit boek helpt je valkuilen te herkennen en er ook iets 
mee te doen. De titel is wellicht wat aanmatigend, maar 
de inhoud is prima; het beste boek over advisering dat 
we kennen.

Onder andere hier te koop

Feilloos Adviseren - Een praktische gids voor 
adviesvaardigheden. 

Peter Block

https://www.managementboek.nl/boek/9789052613383/feilloos-adviseren-peter-block?affiliate=154


Invloed

Een wetenschapper onderzoekt hoe het toch 
kan dat hij telkens wordt overgehaald om iets te doen 
(of kopen) wat hij eigenlijk niet wil. Cialdini beschrijft 
de zes basisprincipes van invloed, en hoe ze te 
gebruiken of je ertegen te wapenen. Heel goed boek, 
gedegen onderzocht met veel praktijkvoorbeelden. Ook 
als audioboek verkrijgbaar. 

De zes principes zijn:

• Wederkerigheid: mensen zijn geneigd om de balans 
van geven en nemen in evenwicht te houden.

• Schaarste: mensen willen dat waarvan er weinig is.

• Autoriteit: mensen zijn geneigd om autoriteit en 
daarmee het geschreven woord te geloven.

• Consistentie: mensen zijn geneigd om consistent te 
zijn, zelfs als dat niet logisch is.

• Sympathie: mensen vinden mensen aardig die hen 
aardig vinden, op hen lijken, of met wie ze samen 
aan een doel werken.

• Sociale bewijskracht: mensen zijn geneigd om te 
geloven wat anderen ook vinden.

Onder andere hier te koop

Invloed - de zes geheimen van het overtuigen. 
Robert Cialdini

https://www.managementboek.nl/boek/9789052617152/invloed-robert-cialdini?affiliate=154


Opdrachtgever tevreden

Na Opdrachtgever Gezocht begint het echte werk.

Hoe zorg je dat je meer biedt dan alleen een 
uitstekende inhoud? Hoe hou je klanten tevreden? Hoe 
verdien je het recht om te vertellen dat ze soms minder 
goede beslissingen dreigen te nemen?

Werken voor een opdrachtgever is geen kwestie van u 
vraagt wij draaien. Op gelijk niveau staan, en je externe 
of interne klant aan het denken zetten levert veel meer 
op.

'Opdrachtgever tevreden' biedt praktische handvatten 
voor inhoudelijk deskundige professionals om met 
meer resultaat, plezier en vertrouwen samen te werken 
met hun opdrachtgevers.

Kijk ook op de site www.opdrachtgevertevreden.nl

Onder andere hier te koop

Opdrachtgever Tevreden - van inhoudelijk 
expert naar adviserend partner.

Jan Willem van den Brink en Maarten van Os

http://www.opdrachtgevertevreden.nl/


Getting things done

Hoe ga je om met al die taken? Hoe werk je prettig en 
tegelijk gedisciplineerd?

Een boek dat ons veel heeft geleerd over omgaan met 
wat David Allen noemt 'stuff'. Je weet wel, dingen die 
in je inbox, je inbak, een stapel op je bureau, in je tas 
of op een voicemail terechtkomen. En alle goede 
ideeën die je bedenkt om binnenkort of ooit nog te 
gaan doen.

Dat geldt zeker voor acties op het vlak van opdrachten 
verwerven. Dus taken die je best nog een dagje of 
weekje of maandje of jaartje uit kunt stellen, zoals die 
ene klant nog eens bellen om te vragen hoe het nu 
gaat... Dan is het van belang dat je "things" gedaan 
krijgt.
Belangrijk leerpunt in het boek is: gebruik je hoofd om 
te denken, niet om te onthouden. Dus zorg voor een 
systeem waarmee je altijd weet wat je nog te doen 
hebt. Ingewikkeld? Valt wel mee.

Onder andere hier te koop

Getting things done!

Prettig efficient werken zonder stress

David Allen

https://www.managementboek.nl/boek/9789052616261/getting-things-done-nederlandstalig-david-allen?affiliate=154


Hoe LinkedIn nu echt …

Een uitstekend en praktisch boek over LinkedIn. 
Practice what you preach: de auteurs beginnen met 
geven. Op hun website kun je de elektronische versie 
van het boek gratis downloaden.

Onder andere hier te koop

Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Jan Vermeiren, Bert Verdonck

http://www.how-to-really-use-linkedin.com/nl/authors-linkedin-speakers-sprekers/jan-vermeiren/
https://www.managementboek.nl/boek/9789081188654/hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken-tweede-volledig-herbewerkte-editie-jan-vermeiren?affiliate=154


The speed of trust

Hoe hard kun je vertrouwen maken? Volgens Covey heel 
hard. Hij stelt dat meer vertrouwen betekent: Meer 
snelheid en minder kosten. Als je elkaar vertrouwt, doe 
je sneller zaken, en hoeven de contracten niet zo dik te 
zijn.

Covey onderscheidt vertrouwen in jezelf, in relaties, 
binnen organisaties, in organisaties vanuit de markt en 
mondiaal vertrouwen. Dat werkt hij uit in 
competenties.

Een goede basisgedachte, en net als zijn vader heeft 
deze Covey wel veel bladzijden nodig voor zijn -op zich 
uitstekende- gedachtegoed. Gelukkig ook als audio CD 
te verkrijgen (één CD, engelstalig).

Onder andere hier te koop

The speed of trust: Dat wat alles verandert
Stephen M.R. Covey, Rebecca Merrill

https://www.managementboek.nl/boek/9789047000877/de-snelheid-van-vertrouwen-stephen-covey?affiliate=154


FAQ

Waarom deze app?

Hoe gebruik ik deze app?

Hoe word ik beter in opdrachtgevers vinden? 3xC

En die andere app over Opdrachtgever gezcht?

Is deze app er voor Iphone? 

Waar komt de krokodil vandaan?

Kunnen jullie onze organisatie helpen om beter te worden 
in meer vertrouwde adviseur worden?



Waarom deze app?

Met deze app willen we inhoudelijke experts helpen om 
meer de rol van vertrouwde adviseur in te nemen. Over 
dat onderwerp schreven we het boek Opdrachtgever 
Tevreden. In onze trainingen gebruiken we handige 
kaartjes, en delen we checklists uit.

Om die kaartjes, checklists en meer voor een breed 
publiek elektronisch toegankelijk te maken, hebben we 
deze app gemaakt. 

Veel plezier met het invullen van je rol als vertrouwde 
adviseur, partner van je klant, of hoe je het zelf graag 
noemen wilt.

Vrolijke groet van Dreamfactory



Hoe gebruik ik deze app?

De app Opdrachtgever Tevreden helpt je op 
verschillende manieren. Afhankelijk van je vraag zijn er 
verschillende ingangen: 

• Als je concrete tips zoekt die je in de verschillende 
fasen van je opdracht kunnen helpen, kijk dan eerst 
bij de Kaartjes / tips. Daar vind je tips per fasen van 
de opdracht uitvoering. Handig om bijvoorbeeld vlak 
voor een gesprek of telefoontje even te raadplegen.
Als je achtergrondinformatie wilt, kijk dan bij Meer 
weten... Daar vind je onder andere aan aantal 
artikelen over de verschillende mogelijkheden van 
klanten tevreden houden of krijgen.

• Wil je structureel aan de slag met het meer tevreden 
maken van je opdrachtgevers? Dan is het zinvol om 
daarvoor je eigen plannetje te maken. Iedereen 
heeft zijn persoonlijke stijl, dus kijk dan bij 
Checklists om te kijken welke manieren jou het best 
bevallen, maak een plan en voer het uit.

• De Videotips geven je korte tips over verschillende 
onderwerpen. Blader ze eens door als je ons wilt 
zien en horen.

• Ben je een lezer? En wil je meer weten over dit 
onderwerp? In dat geval is de Beste boekenlijst
wellicht iets voor jou.



Hoe word ik beter?

Wat kun je doen om te zorgen dat je van inhoudelijk 
expert naar adviserend partner gaat? 

De eerste stap is natuurlijk bewust worden: wat zou je 
anders, vaker of minder vaak willen doen? Wat vaker 
doorvragen bijvoorbeeld? Of wat minder snel over de 
inhoud praten? Meer trekken en minder duwen 
wellicht? Je netwerk bijhouden? Vaker af en toe eens 
langsgaan bij je opdrachtgever als er niks te bespreken 
valt?

Om daar inzicht in te krijgen kun je je gezonde verstand 
gebruiken, tips aan je opdrachtgevers vragen, of een 
zoek als Opdrachtgever Tevreden lezen. Of andere 
boeken uit de beste boekenlijst. Het allerbeste werkt 
het natuurlijk om aan de slag te gaan. Al doende leert 
men. Liefst met een aantal collega’s, zodat je elkaar 
kunt helpen met de 3C's:
• Choose: wat ga je doen (voor een overzicht van 

mogelijke acties)
• Coach: maak je acties smart, en bereid je voor me 

een collega - coach elkaar
• Check: spreek samen af dat je elkaars geweten bent.

Al doende leer je, en in onze ervaring wordt het 
daardoor ook een steeds leuker en natuurlijker deel 
van je werk.



En die andere app?

Naast het tevreden houden van je opdrachtgevers, 
helpen we je ook graag met het vinden van nieuwe 
opdrachten. Uiteraard op een manier die past bij de 
inhoudelijk sterke professional.

Die twee onderwerpen passen overigens bij elkaar. Er is 
uiteraard veel overlap. Als je je als vertrouwde adviseur 
gedraagt, is de kans groot dat er ook nieuwe 
opdrachten op je pad komen. En als je op een integere 
manier aan de slag gaat met nieuwe opdrachten, doe je 
dat vanuit je rol van adviseur.

Wil je aan de slag met het vinden van nieuwe of 
vervolgopdrachten? Dan is Opdrachtgever Gezocht van 
toepassing. Met een eigen boek, eigen app, een gratis 
ecursus en eigen aanpak.

Meer op: www.dreamfactory.nl/opdrachtgevergezocht 

de app: 
http://www.dreamfactory.nl/opdrachtgevergezocht/d
e-app
En de gratis ecursus: 
www.opdrachtgevergezocht.nl/het-boek/gratis-e-
cursus

http://www.dreamfactory.nl/opdrachtgevergezocht
http://www.dreamfactory.nl/opdrachtgevergezocht/de-app
http://www.opdrachtgevergezocht.nl/het-boek/gratis-e-cursus


Deze app voor Iphone?

Nee, helaas niet. De regels van Apple verhinderen dat.

Maar als je een iPhone hebt, of iemand kent die er een 
heeft, ga dan naar onze website voor het beste 
alternatief.

http://www.dreamfactory.nl/opdrachtgevertevreden/ot-app


Hoezo een krokodil?

Wij werken voor inhoudsdeskundige professionals. En 
vaak is die doelgroep niet direct enthousiast voor met 
onderwerpen als sales en acquisitie.

Toen we ons boek Opdrachtgever Gezocht schreven, 
kon het er dus beter maar niet al te sales-achtig 
uitzien. Dus zochten we een symbool, en na een paar 
pogingen kwamen we op de krokodil. Een eeuwenoud 
beest, dat met scherpe tanden onder water ligt te 
wachten op zijn prooi… Maar in ons geval moest het 
natuurlijk wel een vriendelijke krokodil worden. Zo 
kwam er een vriendelijke kroko op de cover. Met een 
koffertje om het wat zakelijker te maken.

Al snel gingen mensen refereren aan "het krokoboek” 
of "de krokotraining”, en toen hebben we de kroko een 
steeds grotere rol gegeven bij het verspreiden van ons 
gedachtengoed.

Alle kroko's zijn getekend door onze eigen Cornelie 
Gogelein.



Kunnen jullie ons helpen?

Leuk dat je het vraagt! Dat is ons vak, en dat doen we 
op een aantal manieren. Met ons bedrijf Dreamfactory 
helpen we organisaties die willen dat hun inhoudelijke 
professionals een grotere rol spelen bij het (vinden en) 
tevreden houden van klanten. Dat doen we voor 
ingenieursbureaus, ICT-ers, advocatenkantoren, 
milieukundigen en vele andere inhoudelijke 
specialisten.

Met programma’s die vaak een combinatie zijn van 
praktijkondersteuning, training en coaching van 
inhoudelijk sterke professionals en hun managers.

Als je met je organisatie aan de slag wilt helpen we je 
graag. Je bent welkom voor een gesprek op onze 
dromenzolder, waarbij we graag onze ervaringen op dit 
gebied met je delen, en kijken of we ook jullie 
organisatie zouden kunnen helpen.

Als je aan het werk wilt zonder de rest van je 
organisatie erbij te betrekken, of als je eenpitter bent, 
adviseren we je om te beginnen met het lezen van ons 
boek. In een beperkt aantal gevallen coachen we ook 
individuele professionals. Neem contact op als je meer 
wilt weten. info@dreamfactory.nl of 070-3879083

www.dreamfactory.nl

http://www.dreamfactory.nl/

