
 

 

 

 

 

 

 

Transcriptie 
Hoe je nieuwe klanten aanneemt (deel 1) – 

Waarom komt je klant bij jou? 
Voor pre startende ondernemers 

 
 
 
 
 

  



 

Hoe je nieuwe klanten aanneemt (deel 1) – Waarom komt je klant 
bij jou? 
 
De volgende vraag die ik met je wil delen in het kader van het bepalen van: Wie is eigenlijk je klant? Is om na 
te denken van: Waarom komt de klant eigenlijk bij jou als pre startende ondernemer? Wat zijn motieven om 
bij jou te komen? Is dat omdat jij misschien lokaal wereldberoemd bent? Is dat misschien omdat jij lid bent 
van een netwerk? Is dat omdat jij misschien een LinkedIn connectie hebt? Is dat omdat jij misschien via via 
een keer een kop koffie met die mensen hebt gedronken.  
 
Dus wat zijn jouw redenen dat mensen met jou als pre startende ondernemer willen gaan werken? Het kan 
zijn dat jij hele goede sociale contacten hebt. Het kan ook zijn dat jij inmiddels een naam hebt opgebouwd. 
Het kan ook zijn dat jij vanuit loondienst je eigen bedrijf hebt opgestart en de hele klant portefeuille hebt 
mee genomen. Dus wat zijn redenen waarom die klanten bij jou komen? 
 
Stel je nou voor dat je helemaal niets van dit alles hebt. Ik noemde in de vorige trainingen ook al hoe ik ooit 
ben gestart: Dat ik in 2006 met een fiets, met wat kleding die ik had, een website en visitekaartjes die door 
mijn schoonmoeder waren gebouwd, ooit ben gestart. Ik had feitelijk helemaal niets. Maar wat ik wel had, 
is een tomeloze ambitie om te laten zien dat ik wel een fietskoeriers bedrijf in de stad Groningen kon 
opzetten en jaarlijks kon laten groeien met 75% procent. 
 
De redenen waarom mensen bij mij moesten komen was, omdat ik flexibel was, omdat ik milieuvriendelijk 
was, omdat ik duurzaam was, omdat ik heel snel kon fietsen en ook omdat ik heel snel kon gaan leveren. En 
wat ik met name deed, dit wil ik zeker met jou gaan bespreken, is dat ik bepaalde posities in de markt 
claimde die mijn concurrent, ik had één concurrent met mijn fietskoerier bedrijf totaal niet claimde. Ik ging 
dus naar netwerkbijeenkomsten, ik zorgde dat de pers werd uitgenodigd, ik zorgde ervoor dat er free 
publicity werd gegenereerd. Ik zorgde ervoor dat ik plaatselijk beroemd werd bij een aantal bedrijven en 
bedrijfsverenigingen in en rond om Groningen.  
 
Op het moment dat jij die positie kan claimen als pre startende ondernemer dan word jij voor heel veel 
organisaties of voor heel veel potentiële klanten de go-to-guy. Van, wie zou jou hier eigenlijk verder bij 
kunnen helpen? Ik deed dat heel sterk door het gezicht te worden van mijn bedrijf. Dus ik positioneerde 
mijzelf ook als het gezicht van fietskoerier De Versnelling, zodat op het moment dat mensen een bestelling 
deden zij ook niet zeiden van: Ik bel de fietskoerier even, nee ik bel Martijn eventjes.  
 
In die pre startfase of in die fase waar je eigenlijk net begonnen bent, dan kan dat hartstikke goed zijn dat 
ze Martijn nog even belden. Maar op een gegeven moment werd mijn bedrijf vrij snel een groot succes en 
groeide het als een dolle waardoor ik al heel snel kon gaan werken met medewerkers, stagiaires en met 
werkervaringsplekken. Dus dat was een manier van hoe je naar “We moeten Martijn even bellen” gaat in 
plaats van we bellen “Fietskoerier de Versnelling”  
 
Dus denk erover na, hoe jij die positie binnen jouw branche, of binnen jouw speelveld waarin je actief wilt 
gaan worden kan gaan claimen. Want op het moment dat jij het kan claimen en ook daadwerkelijk gaat 
claimen, kan een andere ondernemer dat niet meer doen. Jij hebt namelijk die leegte al opgevuld. Zorg er 
wel voor dat op het moment dat jij die leegte hebt opgevuld, dat je dan ook consequent aan marketing en 
promotie gaat doen.  
 
Op het moment dat je erachter komt dat de markt waarin jij bezig bent in een omtrek van zoveel kilometer 
al verzadigd is, dat je daar eigenlijk alles al hebt kunnen dienst verlenen wat daarin kan. Dus op het moment 
dat iedereen daar al in geholpen is en je concurrenten misschien ook niet meer komen, omdat jij misschien 
met hele interessante acties en aanbiedingen kan werken en een goed gevoel kan creëren in de 
samenwerking tussen jou en de potentiële klant. Dan gaat het stromen. 
 



 

Maar zorg wel dat je die marktverzadiging daarin hebt en ga vervolgens kijken van: Oké dit is nu wat ik heb, 
wat zou mijn volgende stap kunnen zijn? Is mijn volgende stap wel een bedrijfsterrein of een andere stad? 
Of een ander gebied of een andere klantengroep binnen een bepaalde branche? Dus zorg ervoor dat jij 
wereldberoemd bent in een kleine omgeving, zodat iedereen weet wie je bent, wat je doet en wat je 
allemaal voor hun kan betekenen.  
 
Op het moment dat die markt verzadigd is, denk erover na hoe je zou kunnen uitbreiden. Maar weet wel 
dat die klant en jij zelf moeten weten: Waarom komen ze bij mij en wat zijn die koopmotieven? Zijn de 
koopmotieven misschien dat ik goedkoop ben? Zijn mijn koopmotieven misschien dat ik snel ben? Zijn mijn 
koopmotieven dat ik niet goedkoop ben maar uitstekende service lever? Zijn de koopmotieven dat ik bijna 
perfecte service lever en dat men weet dat ik 100% kwaliteit lever? Dus denk erover na, wat zijn de 
koopmotieven? Waarom die potentiële klanten bij jou gaan komen? 
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