
 

 

 

 

 

 

 

Transcriptie 
Hoe je nieuwe klanten aanneemt (deel 1) - Maak 
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Hoe je nieuwe klanten aanneemt (deel 1) - Maak een pakket van je 
dienst 
 
In de vorige bonus trainingen heb ik je uitgelegd hoe je erachter kan kome wie je klant is, hoe je je de klant 

kan benaderen, wat de problemen of de verlangens van een klant zijn en wat je moet doen om de klant te 

activeren en te inspireren, om te zorgen dat ze bij je komen. 

De tweede grote tip, los van de extra bonus trainingen over hoe jij erachter kan komen hoe je nieuwe 

klanten aanneemt is: Zorg ervoor dat je je dienstverlening weg zet in een pakket. Wat bedoel ik daarmee?  

Het is heel makkelijk om een bepaald iets aan een klant te verkopen, dat is op zich niet heel spannend. Voor 

pre startende ondernemers zou dat spannend kunnen zijn, voor reeds gestarte ondernemers minder, die 

zitten op een gegeven moment in een modus van, wat draai ik daar aan omzet en hoe zou ik dat kunnen 

doen? 

Wat veel interessanter is, is om los te komen van het “Uurtje factuurtje werk” en meer gaan naar: 

Contracten, onderhoudscontracten, servicecontracten of bereikbaarheidscontracten. Zodat jij op een 

bepaalde manier onderdeel wordt, van de dienstverlening bij en in de klant zijn omgeving. Wat je dus moet 

doen, is niet denken in: “Af en toe een opdracht” Maar dat je je dienstverlening ombouwt van “Af en toe 

een opdracht” naar bijvoorbeeld “seek en peek”. 

 Voorbeeld: Ik zie dit en dit gebeuren, wij worden alleen gebeld als er paniek is of wij worden als 

websitebouwer alleen gebeld als er een website gecrasht is. Misschien moeten wij naar een modus toe dat 

wij iets kunnen ontwikkelen of onze dienstverlening daarop kunnen aanbieden, in de vorm van preventie. 

Zodat we kunnen zorgen dat er elke week een back up wordt gemaakt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat 

dit en dit elke maand wordt uitgevoerd op de website en zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de website 

ook bezoekersvriendelijk is. Zo kun je als het ware een bepaald business contract met de klant afsluiten.  

Zog er dus voor dat je “Eenmalige en je af en toe opdrachten” worden omgezet in een terugkerende 

dienstverlening, die je dan vervolgens kan aanbieden in een strippenkaart- service- of abonnement vorm, 

zodat de klant weet waar die aan toe is. 

 
 
 
   

  



 

 


