
 
HOE VERKOOP IK? 

OVER PROFILERING VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN, DE AFDELING EN 
JEZELF! 

 

BMI dag, 17 april 2018 
Amersfoort 



DE VRAAG VAN VANDAAG 

 

Hoe breng je de toegevoegde waarde 
van jouw afdeling en van jezelf onder 

de aandacht van klanten/doelgroepen, 
partners en andere belangrijke relaties? 
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Waarom? 



 
INVALSHOEKEN RELATIEBEHEER 
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1 Verwachtingen 
overtreffen in lopende 

opdrachten 

2 Gericht relaties 
onderhouden 

4 Ontwikkeling van 
dienstverlening en 

innovatieve projecten 

3 Werven van nieuwe 
klanten 

Acquireren: het 
verwerven van 

opdrachten 

Vier invalshoeken voor acquisitie; Kwakman & Burgers; 2010 
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PROFILERING 
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DE BASIS IN KAART (BUSINESS MODEL CANVAS) 

1. Toegevoegde waarde: wat is de toegevoegde waarde die je levert? En 
hoe draag je bij aan de doelstellingen van de organisatie? 

2. Klanten: wie zijn de klanten/doelgroepen voor wie je werkt?  

3. Kanalen: via welke kanalen communiceer je met de klant?  
4. Klantrelaties: waar is de relatie met de klant op gebaseerd? 

5. Kernactiviteiten: met welke activiteiten (producten en diensten) lever 
je toegevoegde waarde?  

6. Partners: wie zijn belangrijke partners die je nodig hebt om 
toegevoegde waarde te kunnen leveren en producten/diensten te 
ontwikkelen? 
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BOUWSTENEN 
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Dienst & Product Klanten/Doelgroepen 

Toegevoegde Waarde 

Afdeling 

Persoonlijke profilering 

Relatiebeheer 

Netwerken 
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VOOR WIE? 

 

 Doelgroepen (klanten) 

 Partners 

 

Segementeren en categoriseren:  

 welke specifieke groepen zijn er?  

 Wie zijn je A, B en C klanten? 

 Aansluiten op specifieke vraag en in de communicatie 
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 Centrale boodschap is precies datgene dat de spreker op 

het publiek wil overbrengen. 

 

 De boodschap of uitspraak die de toehoorder na afloop 

van de presentatie moet bijblijven. 

 

 20 woorden in 1 krachtige zin 
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CENTRALE BOODSCHAP 



Maak een centrale boodschap, zin met max. 
20 woorden, over: 
1) Jouw afdeling 

 
Welke boodschap moeten de toehoorders 
onthouden? 
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OEFENING: CENTRALE BOODSCHAP 
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ROLLEN VAN DE INFORMATIEPROFESSIONAL 

 
 

 

15 

KLANT 

Vakexpert 

Adviseur Relatiebeheerder 
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“Ik doe gewoon mijn werk. 
Niets bijzonders toch”? 



PERSOONLIJKE PROFILERING 

Wat heb je in de aanbieding en hoe vertel 
je daarover? 
of 
Wat is jouw toegevoegde waarde voor de 
organisatie? 
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PERSOONLIJKE PROFILERING 

 
 Persoonlijke profilering is jezelf als merk zien en laten zien 

aan de buitenwereld 
 Laten zien waarin jij uniek en onderscheidend bent 
Authentiek 
 Expertise 
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EEN STERK MERK 
GENAAMD:……………………………. 

 Waarom ben jij een sterk merk? 

 Wat onderscheidt jou van andere collega’s? 

 Waar blijkt je expertise uit? 

 Waar ben je trots op? 

 Waar ben je goed is? 

 Wat is jouw waarde voor de organisatie waar je werkt? 
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AANPAK PROFILERING OF… 

 Breng je organisatie in kaart (Business Model Canvas) 

 Bepaal welke relaties belangrijk voor je zijn: klanten en partners 

 Zorg dat je je verhaal  (missie, visie) en boodschappen op orde hebt 

 Bepaal je doelstelling en aanpak voor relatiebeheer: continue en gestructureerd 

 Monitor, evalueer en stel bij (cyclisch) 
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…RELATIEBEHEER 
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• Opbouwen en onderhouden van contacten en relaties met klanten en 
partners voor en met wie je werkt.  

• Win-win situatie voor beide  
• Vanuit diverse invalshoeken 

 
Vaardigheden: 
•     Persoonlijke profilering 
• Netwerken 
• Presentatievaardigheden 
• Gespreks- en adviesvaardigheden 

 
 
 

 



AANBEVOLEN LITERATUUR 
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Titel Auteur (s) 

Business Model Canvas Alexander Osterwalder 

Van deskundige naar trainer Karin de Galan 

De N-factor; succesvol netwerken Adrie Reinders en Marion Freijsen 

Acquireren is (n)iets voor mij Frank Kwakman 

Calimeromarketing Karen Romme 

Professionals & Acquisitie Frank Kwakman 

Professionals & Relatiemanagement Frank Kwakman 

Competent adviseren Roel Grit en Marco Gerritsma 

Basisboek Marktingcommunicatie Esther de Berg 

Magie in al je communicatie Bas Mouton 

Kus de visie wakker Hans van der Loo, Jeroen Geelhoed en Salem Samhoud 

Adviseren als tweede beroep Hannah Nathans 

Presenteren Karen Knispel en Roeland Bemelmans 



 
 
 
 
 
 

www.jantinezeeman.nl 

jantine@jantinezeeman.nl 

06-24246939 
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