
Precies een dag later vond in het Pim Jacobs
Theater het derde Contourium plaats met als
thema ‘De Schat in de Markt’. Wat een leuk
contrast. Want de deelnemers – en het aantal
belangstellenden wordt ieder jaar groter –
komen naar dit congres om op positieve wijze
geconfronteerd te worden met een andere,
betere of innovatieve werkwijze en denk-
beelden. 
De bezoekers die op deze warme dag naar
Maarssen kwamen, kregen de gelegenheid om
een deel van hun eigen schat te vinden en mee
te nemen. Als organisator ben je blij dat je aan
die wens kunt voldoen. En getuige de vele
positieve reacties die na afloop, zowel monde-
ling als schriftelijk, is dat gelukt. Ondanks het
voldane gevoel dat je daardoor krijgt, blijft het
een vreemde zaak dat zo’n dag na maanden-
lange en intensieve voorbereiding binnen
luttele uren voorbij is. Dat zal wel nooit
wennen.

Dankwoord
Een dankwoord voor de vele spontane reacties
is hier zeker op zijn plaats. Eén van de reacties
wil ik u niet onthouden: ‘Persoonlijk heb ik
daadwerkelijk mijn schat gevonden. Het was

“De schatkist is volgend jaar weer op orde”, zo vertelde premier
Balkenende na afloop van de ministerraad op 25 april jl. “Dit jaar
wordt afgesloten met een tekort op de begroting van ongeveer
0,7 procent, maar het is slechts een tijdelijke dip.”
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voor mij de eerste keer dat ik bij het
Contourium was, maar nu begrijp ik waarom er
zoveel mensen in de zaal zaten die ook nog
ieder jaar terugkomen. Ik zal er zeker volgend
jaar weer bij zijn. Om mij heen hoorde ik dat
deze editie weer een stuk beter was dan die van
vorig jaar. Mijn complimenten voor de
organisatie.’

Maar de verbetering en professionalisering van
het Contourium is per keer slechts een tijdelijke.
Want volgend jaar moet het weer beter worden.
Immers, ‘we moeten zorgen dat we morgen niet
van gisteren zijn’. Een dip zullen we daarom
nooit accepteren. Zo werkt dat nu eenmaal in
het bedrijfsleven, beste premier.
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Leveranciers van producten en diensten hebben uiteraard hun
verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover hun relaties.
Bijvoorbeeld:
• Het geven van de juiste adviezen en informatie.
• Het leveren van correcte producten.
• Het nakomen van alle gemaakte afspraken en beloften.
• Het geven van goede service en aftersales.

Rechten en plichten
Daar staat tegenover dat klanten behalve deze rechten, ook
verplichtingen hebben ten opzichte van de leverancier. Ook zij
dienen gemaakte afspraken na te komen, de juiste informatie te
verschaffen, correct en op tijd te betalen en fouten en
onjuistheden te melden. 
Verkopers en het management van iedere onderneming moeten
hun klanten daarin begeleiden. Goed relatiebeheer is daarom
een must. Het opbouwen daarvan vereist tweerichtingsverkeer
tussen klant en leverancier. Volledig afgestemd op de wensen en
behoeften van beide partijen. Verkopers zullen daarom in de
toekomst steeds meer de rol van relatiemanager vervullen in
plaats van dat zij de orders noteren. 

Effectief samenwerken
Gebrek aan teamwork is vaak de reden dat er niet goed wordt
gecommuniceerd met de diverse interne klanten. In veel
bedrijven gaat het fout vanwege een gebrekkige interne
informatiestroom. Een gestroomlijnde informatiedoorvoer naar
alle betrokkenen is dan ook een eerste prioriteit om effectief te
kunnen samenwerken. 
De beste methode is te werken met een algemeen
databeheersysteem, waardoor iedereen in de gelegenheid is om
voorafgaande aan het klantcontact de opgeslagen informatie te
hanteren. Het structureel werken aan de verbetering van de
contacten, het signaleren van verkoopkansen en het volledig
uitwisselen van informatie, zorgen voor een effectief
relatiebeheer. Maar het is vooral een kwestie van managen,
opvoeden en discipline.

Het werken met klantenteams
Het verdient aanbeveling om voor een bepaalde groep relaties
klantenteams te formeren. Afhankelijk van de omvang en
potentie van de klant wordt het team samengesteld uit een
aantal functies. Iedere organisatie kan daar haar eigen criterium
voor opstellen. Voorbeelden hiervan zijn:
• accountmanager;
• marketingmanager;
• financieel medewerker;
• customer service;
• verkoopbinnendienst;
• technische service/dienst;
• productmanager;
• directie en secretariaat.

Gespreide klantenkennis
Het team heeft de verantwoordelijkheid voor een bepaalde
groep accounts. Met de verkregen informatie kan uiteindelijk
een specifiek plan worden opgesteld en kan men het ‘wie, wat,
waar en wanneer’ bepalen. De onderlinge werkzaamheden
worden verdeeld en ook de bezoek- en contactfrequentie kan
worden bepaald. 
Het grote voordeel van een team is de enorme klantenkennis die
hiermee op brede schaal wordt opgedaan. Ook bedrijven met
verschillende doelgroepen kunnen daardoor een optimaal
rendement behalen. De mogelijkheid van cross-selling zal snel
haar vruchten afwerpen, want er kan direct en adequaat actie
ondernomen worden en op de specifieke wensen van een klant
worden ingespeeld. Daarmee kan de concurrent vroegtijdig
buiten de deur worden gehouden.

Klantenteam en Besluitvormend Team
Wanneer u zaken doet met een relatie, dan doet u dat meestal
niet met één persoon. Er zullen minstens een paar mensen bij
het beslissingsproces worden betrokken, al is het slechts om
advies te geven. We spreken dan van een Decision Making Unit
(DMU) ofwel een Besluitvormend Team. De functies van deze
mensen kunnen behoorlijk variëren en de meesten ziet of hoort
u nooit. Toch zijn ze er wel. Het is de taak van de verkoper/
accountmanager om de situatie bij de klant volledig in beeld te
brengen. 
Met wie hebt u allemaal te maken, wie adviseert, wie beslist
uiteindelijk en waarover? Allemaal kernvragen die bepalend zijn
voor een effectief samenspel tussen klant en leverancier. Als
alles duidelijk in beeld is gebracht, kunt u intern afspraken
maken over een taakverdeling: wie heeft welke contacten met
welke afdeling en met welke personen? Als een intern klanten-
team wordt gekoppeld aan het Besluitvormend Team van de
relatie is de eerste stap op weg naar een duurzame partner-
relatie gezet.

Herman Meijer

‘De klant is geen koning’

‘De klant is koning’ riep men vroeger. Velen denken nog steeds dat het hier om draait, 
maar de klant anno 2007 is beslist geen koning meer. De klant moet zich koning ‘voelen’.
Dat is het feitelijke verschil met het verleden.
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Nederland dreigt onder water te lopen!
Het KNMI weet het…..
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat weet het…..
Het Waterbouwkundige Laboratorium weet het…..
TNO. weet het…..
De regering weet het…..
De politiek weet het…..
Ons Koninklijk Huis weet het…..
In ieder geval onze Kroonprins Willem Alexander weet het…..

En het Nederlandse volk slaapt verder…..
En het Nederlandse bedrijfsleven slaapt verder…..

Zonder bescherming van de kusten zinkt bij een zeespiegel-
stijging van zes meter het grootste deel van Noord en West
Nederland in zee.

In de film en het boek van de Amerikaanse ex-vicepresident Al
Gore; An inconvenient truth wordt het nog eens aangehaald. In
het boek wordt op pagina 202 een kaart getoond van Nederland
met het effect op ons land als gevolg van de stijgende
zeespiegel.

En het Nederlandse volk slaapt verder…..
En het Nederlandse bedrijfsleven slaapt verder…..

Onderstaand een mogelijk scenario voor Nederland
We schrijven zondagavond, 20 november 200X

De opvolger van Erwin Krol, Nicolaas Jansen geeft in het acht
uur journaal op zondagavond een ernstige waarschuwing voor
de komende donderdag. Het samenvallen van een verwachte
storm op de Noordzee en volle maan (hoogwater) zal een
gevaarlijke situatie voor de Nederlandse kustgebieden
betekenen. 
Nederland gaat gewoon slapen. 

Op maandagmorgen wordt het ministerie van Binnenlandse
Zaken gebeld door de directeur van het KNMI.  De laatste
berekeningen geven aan dat de verwachte storm grotere
consequenties kan hebben dan wat tot nu toe ooit is
meegemaakt. Zelfs de storm en het springtij van 1953, die geleid
hebben tot de bouw van de Deltawerken, zijn niets vergeleken
met wat er zich nu ontwikkelt op de Noordzee.
Op het ministerie van Binnenlandse Zaken komt een crisisstaf
bijeen. Naast de vaste adviseurs en ambtenaren worden ook de

directeur van het KNMI; een hoge ambtenaar van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat, TNO et cetera uitgenodigd. 
Met ongeloof en verbijstering worden de voorspellingen
besproken. Wat te doen?
De bestaande rampenplannen hebben hier geen rekening mee
gehouden. Tot nu toe heeft men vertrouwd op de bestaande
bescherming via de Deltawerken. Een stormvloed met dergelijke
consequenties zou zich hooguit eens in de 500 jaar voordoen. 

Niet binnen 96 uur…..!!!
Maandagmiddag, 21 november 200X  14.00 uur ministerie van
Algemene Zaken.
Het crisisberaad onder leiding van de premier is in volle gang. De
hamvraag is: gaan we over tot een algemene evacuatie of niet? 
Geen enkel toekomstscenario heeft ooit rekening gehouden met
deze mogelijke situatie.

Hoe evacueert men 5,5 miljoen mensen, hoe beteugelen we de
paniek en maken we het mogelijk dat de evacuatie ordelijk
verloopt, waar brengen we deze aantallen mensen onder…..
Een algemene mobilisatie van leger en politie…..

Dinsdagmorgen, 22 november 200X  10.15 uur 
De sirenes in het hele land gaan af, de tv-zenders en de radio
worden gelijk geschakeld.
Om half elf spreekt de premier.
Een algemene evacuatie van de bevolking van Zuid- en Noord-
Holland en Zeeland en een gedeelte van west Brabant wordt in
gang gezet!!!

Vrijdagochtend, 25 november 200X
Het zeewater, toch al gestegen de laatste jaren door het
voortdurend smelten van de Noordelijke ijskap en grote delen
van Groenland, heeft een aantal zware breuken in de
Nederlandse zeedijken geslagen. Grote delen van Zuid- en
Noord-Holland zijn onder water gelopen. Het water dringt ver
het binnenland in en grote delen van westelijk Nederland staan
onder water. 
Dankzij de waarschuwingen van het KNMI  hebben bijna 5,5
miljoen Nederlanders hun woon- en leefgebied op tijd kunnen
verlaten. 

Het zal jaren duren voordat ze weer kunnen terugkeren, als ze
ooit kunnen terugkeren…..

Hans van Berendonk
Keynotespreker Contourium®

Op 12 februari 2004 geeft Prof. Dick Knoop, internationaal erkend
klimaatdeskundige en verbonden aan de VU van Amsterdam, bij Nova
op de Nederlandse televisie een duidelijke waarschuwing.

De Watervulkaan
Oververhitting van economie en natuur

‘Men ontmoet maar zelden iemand, 
die wil luisteren naar wat hij niet horen wil’

Dick Cavett



4

Henry Groeneveld
Henry.Groeneveld@salesassistent.nl
Mobiel: 06 - 53127324

Ik ben ook in sales actief gebleven. Onder andere bij ECI en de
Gouden Gids, waar ik verkoopdirecteur was. Inmiddels werk ik
als adviseur (marketing & sales). Onlangs kwamen we elkaar na
jaren tegen, en wat is het netwerk in sales dan nuttig en
plezierig. Door de gemeenschappelijke delers praat je al snel
dezelfde taal. Herman is sterk gericht op de vaardigheden en de
mensen die hij via zijn trainingsprogramma’s beter laat pres-
teren. Natuurlijk vind ik dat ook belangrijk, maar het is mijn
‘hobby’ om ook te kijken naar processen en techniek. Vanuit die
gezamenlijke interesse in het verkoopvak, en natuurlijk het
streven naar hogere prestaties, ontstond een constructief
gesprek over www.salesassistant.nl.

Tool voor sales professionals
Acquisitie, canvassen,  is een must om ‘new business’ te
genereren. De telefoon is een belangrijk hulpmiddel om nieuwe
prospects te zoeken, te vinden en om de afspraak te maken. De
Salesassistant-tool combineert op slimme wijze de telefoon,
internet en database. 
Het verkoopproces wordt op deze wijze inzichtelijk en kan
continu worden gevolgd door accountmanagers en het
management. Alle zakelijke adressen van Nederland staan tot
beschikking van de salesmanager die op zeer effectieve wijze
doelgroepen kan selecteren op basis van branche, regio of
grootte en de combi’s daarvan. Hij wijst deze sets toe aan het
verkoopteam en er kan verkocht worden. Afhankelijk van het
product kan dat direct telefonisch of anders kan eerst de
afspraak worden gemaakt. Alle resultaten: terugbellen, de
afspraak direct in de agenda, een brochure sturen, de order,
worden vastgelegd op zeer gebruiksvriendelijke wijze. Er wordt
geen kans meer gemist.
Met de Campaign Manager wordt de actie ontwikkeld en
uitgevoerd, de Acquisitie Tool helpt bij de daadwerkelijke
verkoop en de On Line Agenda legt alles vast. De Management
Cockpit geeft real time inzicht in alle bewegingen en resultaten.

Mensenwerk
Nu weet ik als geen ander dat verkopen mensenwerk blijft.
Daarom was de discussie met Herman zo constructief. Immers,
het gebruik van  Salesassistant.nl zorgt ervoor dat het

verkoopproces door de database en door de ondersteunende
techniek professioneel wordt ingericht, maar dat wil niet zeggen
dat het verkoopgesprek succesvol verloopt. 
Via de kengetallen uit Salesassistant.nl kan de manager (en ook
de accountmanager zelf) zien waar het goed gaat en waar de
vaardigheden verbeterd kunnen/moeten worden. En dan is er de
rol voor de trainer/coach om gericht aan het werk te gaan. Zo
wordt op een moderne manier de verkoopproductiviteit
verhoogd.

What’s in it for me
Vanwege mijn ervaring durf ik te stellen dat ik goed weet wat
verkopers prettig vinden en wat niet. Ook weet ik goed wat het
verkoopmanagement graag wil weten, en wat lastig is om te
achterhalen. Met deze tool ziet de verkoper snel ‘what’s in it for
me’ (bijvoorbeeld meer omzet/bonus) en datzelfde geldt voor de
manager natuurlijk.
Ik zet de voordelen even op een rijtje: verbetering van resultaten
door optimaal gebruik van de telefoon, 25-35 procent tijdwinst
bij het telefonische acquisitieproces, gratis actuele adressen van
zakelijk Nederland, automatische follow up, managementsturing
op basis van feiten en resultaten, geen investering nodig in
hard- en software, zeer gebruiksvriendelijk, koppeling mogelijk
met andere systemen zoals telefoonapplicatie of een CRM-
systeem.

Wilt u weten of Salesassistant kan bijdragen aan uw
groeidoelstellingen? Bel of mail mij!

Hogere verkoopproductiviteit: 
een utopie of echt mogelijk?

Ruim twintig jaar geleden werkte ik samen met Herman Meijer. Ik was toen sales director
Benelux voor Clipper (van Monopoly, Risk, Triviant, et cetera) en Herman werkte als sales-
manager. Hij is via de speelgoedbranche bij TNT terechtgekomen en heeft nu al jaren een
prachtig trainingsbureau. 
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Kiek Harshagen Rikkert Walbeek

Toegevoegde waarde en nacalculatie
Sinds enige jaren woon ik in Achterveld, een dorp waar de traditie en oude
waarden zich koesteren in de voorjaarszon. Desondanks ontkomen we hier ook niet
helemaal, zij het later, aan de verworvenheden van de moderne maatschappij. Het
laatste jaar daalden de callcenters af tot de dorpen en gehuchten en worden ook
wij bij aanvang van de avondmaaltijd of net na het begin van het journaal gebeld
door opgewekte of vermoeid klinkende stemmen ergens vandaan waar je niet naar
kunt terugbellen.

De LTO bij ons in het dorp (voor mensen uit de stad, dit is een organisatie die
voorlichting geeft aan agrariërs ofwel boeren) wordt bij verkoopvoorlichting altijd
aangehaald ter illustratie dat je aan Eskimo’s geen zwembroeken moet verkopen.
Bij de aanbieders van internetgadgets was of is dit deel van de marketing-
studiematerie blijkbaar nog een onbekend fenomeen. Tot voor kort kreeg ik de
hiervoor bedoelde vrolijke bellers van vrijwel alle bestaande ‘Telmobilorange-
tiscali12movehotnet’s’ tijdens het eten aan de lijn met een lange in staccato
uitgesproken boodschap met superaanbieding gevolgd door een oorverdovende
stilte als ik nederig had gemeld dat wij geen ADSL-aansluiting hebben in ons
lommerrijke dorp, en dat ik hen graag terug zou bellen om gebruik te maken van
hun aanbieding als ik aangesloten zou worden op de ADSL-technologie en of ze
daar voor zouden willen zorgen. Het antwoord was eensluidend: aanbieden kon
niet en terugbellen ook niet.

Sinds januari jl, zijn wij toegetreden tot de nieuwe tijd en is ADSL een feit. Mijn
aanvankelijke enthousiasme om tot de wereld van snel internet te behoren werd al
snel getemperd door een onoverzichtelijk bos van aanbieders en aanbiedingen. Van
aanbieders van overzichtssites tot aanbieders van producten, onvergelijkbare
prijsstellingen, instapkortingen en een onmogelijke opsomming van voor de
eenvoudige gebruiker onbegrijpelijke technische terminologie. Met als toegift het
contacteren van eindeloze telefoonmenu’s, waarbij een neutrale stem na 
45 minuten wachten en druktoetsen meedeelt dat IK iets verkeerds gedaan heb
omdat het een particulier product betreft dat niet via de zakelijke lijn kan worden
verkregen en doorverbinden niet kan.

In 1947 schreef de Amsterdamse hoogleraar Henri Johan van der Schroef: ‘Leer van
de kostprijs’ waarin, de titel zegt het al, het handelt over de samenhang tussen
kosten en toegevoegde waarde, toen nog voornamelijk gezien vanuit de industriële
hoek. De basisboodschap blijft in 2007 dezelfde als in 1947: als je niet alle
componenten meeweegt, heb je geen idee van wat je aan het doen bent.
Moraal van het verhaal voor de lezer: calculeer vooral gij doende zijt en doende
calculeer dan na!

Gemeenschap
Wat is het toch met salesmanagers die steeds
gemeenschap hebben met hun spreadsheets? Ze
denken hun salesteam te kunnen managen door
de hele dag achter hun laptop naar sales spread-
sheets te gaan zitten staren. Om er dan op
gezette tijden een of ander mailtje uit te gooien
dat de cijfers achterlopen. U kent ze wel, de
‘spreadsheet-neukers’. Het zijn niet de cijfers,
maar zij zelf die achterlopen. Kom achter je
scherm vandaan en ga in hemelsnaam eens aan
het werk!

Salesmanagement is voor een deel controleren.
Daar helpt die spreadsheet prima bij. Maar niet
meer dan dat. Het eigenlijke salesmanagement zit
‘m in het motiveren, stimuleren, coachen en
ondersteunen van het salesteam. En dat gaat nu
eenmaal het beste als je niet achter je scherm zit.
Salesmanagers zouden continu met  hun sales-
mensen moeten communiceren. Niet via het
scherm maar face-to-face. Ga mee naar
afspraken, help bij het uitwerken van een
salescase, bedenk een motiverende incentive en
zorg dat facilitair alle zaken op en top geregeld
zijn voor je salesteam.

Salesmanagers zouden minimaal twee dagen per
week samen met hun salesmensen bij klanten
moeten zitten. Daar gebeurt het tenslotte! Daar
kunnen ze hun toegevoegde waarde laten zien.
Daar kunnen ze daadwerkelijk bijdragen aan een
hogere omzet en aan het op een hoger niveau
brengen van hun salesteam. En achter die laptop
bereid je een inspirerende salesmeeting voor. Of
schrijf je een mooie wervende offerte. Of regel je
dat je salesteam op tijd het salesplan en het
bonusschema heeft.

Nederlanders hebben gemiddeld twee- tot
driemaal per week een half uur seks. Dat lijkt me
voor salesmanagers ook een mooi gemiddelde, als
ze per se gemeenschap willen hebben met hun
spreadsheet. Salesmanagers die boven dat
gemiddelde zitten zouden zich af moeten vragen
wat ze daarmee proberen te compenseren. 

(Bron:  SalesExpert)
Motivatie
“Ik beschouw mijn bekwaamheid om anderen
enthousiast te maken, als mijn grootste gave. De
manier om enthousiasme, dat is het beste wat er in
iemand zit, op te wekken, bestaat altijd hierin, dat
u waardering toont en aanmoedigt.
Er is niets dat zozeer in staat is de menselijke
ambitie in de kiem te smoren als kritiek van
superieuren. Ik maak nooit aanmerkingen. Ik geloof
dat een mens tot werken moet worden geprikkeld.
Daarom probeer ik steeds mijn mensen te prijzen in
plaats van op hun fouten te wijzen. Als ik iets mooi
of goed vind, dan komen mijn loftuitingen in over-
vloed. In alle werelddelen heb ik de beroemdste en
aanzienlijkste personen ontmoet, maar ik moet nog
steeds de mens vinden die niet beter en met meer
ambitie werkt onder een geest van aanmoediging
dan onder een geest van kritiek”.

Charles Schwab
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Onlangs was ik bij twee evenementen die me aan het denken
hebben gezet. Als eerste bij de Business Partner Meeting van
Profiles International (u weet wel, van die testen die Herman
Meijer ook gebruikt in zijn training en coaching… gaat er al een
belletje rinkelen? Gauw Herman bellen!), en als tweede
natuurlijk bij het Contourium. Van deze laatste staat er al
genoeg in dit magazine en voor mezelf ben ik bevestigd in mijn
‘Schat in de Markt’, dus genoeg hierover. 

Grappig was dat de BPM van Profiles één week eerder ook
vooruit keek naar kansen. Oké, ze willen hun testen gewoon in
de markt zetten, maar het verhaal bleef toch hangen (wie kan
me trouwens helpen? Ben je met geboortejaar 1964 nu wel of
niet nog net een babyboomer? Mail uw antwoord naar
bph@phicom.nl.) 
Het komt er in ieder geval op neer dat we met z’n allen steeds
interessanter worden voor de arbeidsmarkt. Er zijn gewoon

steeds minder jongeren om de uitstroom op te vangen! Als je
dan toch langer moet doorwerken, is het goede nieuws dat je in
ieder geval meer te zeggen hebt over onder welke condities je
wilt werken. Over ‘Schat in de Markt’ gesproken. Dat zijn we dus
zelf! Maar u begrijpt het al; helaas deelt nog niet iedereen deze
inzichten.

Ik had beloofd u op de hoogte te houden van de gemeente (zie
mijn column in nummer 1 van ContourContact). U raadt het al.
Ze staan niet open voor coaching om de communicatie tussen
burger en overheid te bevorderen, maar de uitdaging is nog niet
voorbij. Het zal wat langer duren, dus verder met netwerken dan
maar. 

Mag ik u nog één advies geven? Gebruik uw schat! Dan hoeft u
ook niet meer te zoeken!

Ben ik nu wel of niet een babyboomer?

Bernard Philipsen  Coach - consultant

‘Wees uzelf’, zei ik tot iemand. ‘Maar hij kon niet, hij was
niemand.’  Dit citaat werd indertijd gepubliceerd door een in
Nederland bekende dichter onder de naam Piet Paaltjens. Het
schiet me vaak te binnen bij begeleidingsgesprekken of
trainingen van verkopers, als het gaat over de essentie van het
verkoopvak. Wat is verkopen eigenlijk?
Verkopen is samenwerking tot stand brengen. Daarom ook zijn
een paar van de basisprincipes van verkoop verplichte vaardig-
heden voor managers, die immers mensen in hun organisatie
moeten laten samenwerken. Niet alleen uw klanten, maar ook
uw collega’s moeten u samenwerking gunnen.

Daarom is het voor veel verkopers goed om eens hun vaardig-
heden tegen het licht te houden. Dat ‘ongrijpbare’ gunnen gaat
niet vanzelf – daar is het één en ander voor nodig. Zeker bij het
leggen van nieuwe contacten loopt de gemiddelde verkoper
nogal eens aan tegen scepsis, terughoudendheid of zelfs
argwaan bij de gesprekspartners. Echte verkopers worden
immers niet zo maar vertrouwd. Door de ervaringen die ieder
wel eens heeft opgedaan begrijpelijk, maar ongemakkelijk. 

En zo zien we dan ook op de visitekaartjes van veel verkopers
deftige titels staan: ‘Regional Sales Account Executive’ of
‘Special Products Consultant’ en soms wordt zelfs de
bedrijfsinterne functie ‘Area Manager’ gebruikt als titel. Of
‘Verkoopadviseur’ (een prachtig voorbeeld van dubbelop). Wat
heeft een klant aan al die maskerade? Respect voor een
gesprekspartner vereist helderheid, eerlijkheid. Laat zien wie u
bent.

Echter, als verkopen ontaardt in te makkelijk korting geven –
wat niet iets is waarop men trots hoeft te zijn – heeft dit alles
een functie. Omdat dit nogal eens voorkomt (bij anderen hoor, ik
bedoel niet bij ú) heb ik een suggestie waarmee in elk geval
helderheid verschaft kan worden. Zet als titel op het visitekaartje
van de verkoper: ‘Kortingsadviseur’. Dát geeft in elk geval
duidelijkheid.
Zelf overweeg ik om op mijn visitekaartjes niet meer
‘Trainer/coach’ te zetten, maar ‘Gunningsadviseur’. Dan ben ik
méér mezelf.

Bert Kruijff Trainer - coach

Een nieuw beroep

Met enorm vee l  dank aan deze trouwe en jarenlange re lat ies.

Co lumn
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De Watervulkaan

Hans van Berendonk

Europa was de grote roerganger in de 19e eeuw, de Verenigde Staten
hebben de twintigste eeuw gedomineerd; thans is het de beurt voor
de nieuwe grootmachten China en India. In nog geen veertig jaar ziet
onze wereld en de wereldeconomie er totaal anders uit. Zal de U.S.A.
haar nummer één positie van nu durven te delen met het middenrijk
uit Azië? Daarnaast wordt het voortbestaan van de mensheid bedreigd
door een niet te stoppen verandering van het klimaat. Een dreiging die
nog nauwelijks tot het grote publiek is doorgedrongen en slechts het
laatste halfjaar van 2006 door de politici mondjesmaat wordt erkend.
Laag gelegen gronden in de kustgebieden dreigen onder water te
lopen en het woon, werk en leefgebied van miljoenen mensen is in
gevaar. Niet alleen in Nederland, maar ook steden als Tokio, New York
en Sjanghai kunnen het wassende zeewater niet keren.

€ 17,50 (ex. verzendkosten)
ISBN 90-810538-22
Uitgever: Contour Communication bv

Dit boek kunt u bestellen via: info@contouronline.nl

Herman Meijer

Hoe je van klachten groot kunt
worden
Als je als trainer en adviseur de opgedane managementervaring uit het verleden
kunt overbrengen op je relaties en bovendien ervaart dat mensen en bedrijven
daar hun voordeel mee doen, geeft dat een prettig gevoel. Maar vaak is het ook
andersom, dan leer je gaandeweg ook weer van je relaties. Niemand heeft nu
eenmaal de wijsheid in pacht. Bij één van mijn relaties geef ik ieder half jaar een
workshop in klachtenbehandeling. Bijna altijd met dezelfde medewerkers en dat
nu al een aantal jaren. De visie van de directie staat daarin duidelijk centraal. Deze
wil de medewerkers scherp houden op ieder detail en het insluipen van fouten tot
een uiterst minimum beperken. “Want”, zo vertelde de directeur, “daardoor zijn wij
uiteindelijk één van de grootste in onze branche geworden. Onze klantgerichtheid
en aftersales zijn absoluut onze succesformule. We willen weten waarom klanten
tevreden over ons zijn en met ons zaken blijven doen. Maar wij willen vooral weten
waarom anderen niet van ons afnemen, want zij kennen het geheim van onze
fouten”. De wijze woorden die hij ooit als lijfspreuk invoerde, luiden: “Pas als we
geen klachten meer krijgen, is dat de grootste klacht die we dan hebben”.

Een goede groep

Een goede groep is beter dan een
spectaculaire.
Zodra leiders tot sterren worden
gebombardeerd, wordt de leraar
belangrijker dan de leer. Grote sterren
verliezen vaak hun nuchterheid. Roem leidt
tot nog meer roem, en voor je er erg in hebt
zak je er helemaal in weg. Labiliteit en een
totale ineenstorting zijn meestal het
gevolg.

De wijze leider zorgt voor zinvol werk en
laat de uitvoering ervan aan anderen over.
Zo’n leider trekt niet alles naar zichzelf toe
en is niet uit op roem. Een bescheiden ego
is een teken van wijsheid.

(Bron: De Tao van leiderschap)

John Helder

Manager zweert bij een coach

Twee op de vijf managers maakt gebruik van een personal coach. 
Goed voor de mentale fitheid en goed voor de organisatie,
vinden managers.

Dat blijkt uit een enquête onder het vaste Management Team
lezerspanel.
(Bron: Management Team)

Zojuist verschenen

www.contouronline.nl
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De weergoden waren het Contourium gu
Bijna 170 deelnemers wisten de weg te vinden naar het Pim Jacobs Theater in M

Het geheel werd omlijst met een aantal pir

Oprichter en bedenker van het Contourium,
Herman Meijer, heette de gasten welkom en uitte
dat het programma er zeker voor zou zorgen dat
de bezoekers een stukje van ‘de schat’ zouden
vinden. Dagvoorzitter Cynthia Beumer
introduceerde vervolgens als eerste spreker Arjen
van Dijk van Performatief. Van Dijk sprak over
persoonlijke ontwikkeling en bedrijfs-
ontwikkeling, die volgens hem hand in hand
gaan. Aansprekende voorbeelden, waaronder de
vier kleuren van persoonlijkheid, zorgden voor
een levendige presentatie.

Ester Spliethof van Zepcompany betrad daarna
het podium om te spreken over creatieve
communicatie. Hoe je als manager anderen de
ruimte kunt geven, goede samenwerking kunt
creëren, waren onderdelen die aan bod kwamen.
Bij de aanvang van het congres was iedere
bezoeker gevraagd om op een doek iets te
schilderen. Dit doek stond tijdens de presentatie
van Spliethof op het podium en werd door
kunstenaar Stefan Damman verder beschilderd.
Aan het eind van de presentatie werd het doek
verloot. De gelukkige winnaar was Maurice Ogier
van CDG Europe.

Edwin Grim, winnaar van de Coach Table, de prijs
die tijdens het vorig Contourium werd verloot,
sprak over zijn ervaringen. Hij gaf aan dat deze
training hem geholpen had om zijn intrinsieke
motivatie terug te vinden. Hij wil niet een van de
mensen zijn die hun hele leven wachten op de
hoofdprijs en heeft daarom inmiddels gekozen
voor een bestaan als zelfstandige en is bezig met
het opzetten van een  snoepjesbeloningslijn voor
honden en katten.

Tijdens de pauze werd er ontspannen genetwerkt
en bijgepraat om daarna de volle aandacht te
schenken aan David Bloch, presentatie- en
communicatiedeskundige. David sprak over
‘personal branding’. Wie ben je, hoe wil je
overkomen? Hij benadrukte dat de verpakking de
drager is van de inhoud. Dat het belangrijk is je te
onderscheiden van anderen. Dat kan door
kleding, door de boodschap, door het hebben van
een origineel visitekaartje.

De Schat in de Markt
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unstig gezind op donderdag 26 april jl. 
Maarssen om te luisteren naar de sprekers op het congres ‘De Schat in de Markt’. 
raten die zich onder het publiek mengden.

Keynote spreker Hans van Berendonk, docent
internationaal recht en strategisch management,
vertelde boeiend over ‘emerging markets in mkb’.
De veranderingen die ons economisch te wachten
staan en de opwarming van de aarde spelen een
belangrijke rol in de toekomst. De BRIC-landen
(Brazilië, Rusland, India, China) zullen in 2050 de
grootste economie van de wereld zijn. Het mkb
moet hier vooral niet bang voor zijn, maar de
strategie aanpassen en zich realiseren dat
bedreigingen kansen bieden. “Er is altijd een
toekomst, zelfs in nieuwe dimensies”, aldus
Berendonk.

Herman Meijer reikte het die morgen vers van de
pers gerolde boek De watervulkaan aan auteur
Hans van Berendonk uit. Vervolgens werden de
door de sponsors beschikbaar gestelde prijzen
uitgereikt. De winnaars werden getrokken uit de
ingeleverde visitekaartjes (zie kader). Herman
dankte tot slot alle aanwezigen hartelijk, evenals
de sponsors en medewerkers, waarna genoten
kon worden van een heerlijk buffet. En zo
geschiedde. Bij vertrek kregen alle deelnemers het
boek De Watervulkaan van Hans van Berendonk
als herinnering mee naar huis.

Ook volgend jaar is er weer 

een Contourium. 

U kunt hiervoor 24 april 2008 

alvast in uw agenda noteren. 

U bent uiteraard weer 

van harte welkom!

De prijzen

1e prijs: tiendaagse cursus Innovatieve
directievoering. 

Winnaar: Gerrit Gijsbertsen, Gijsbertsen 
GRM BV

2e prijs: incompany workshop voor acht
personen, gegeven door Herman
Meijer. 

Winnaar: Birgitte Dorscheidt, Maruboshi
Europe 

3e prijs: Management Coach Table op 5 en
6 juni 2007.

Winnaar: Inez Kroon, IERSE TREK TentEvent



Dit boek kunt u bestellen via:

info@contouronline.nl
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Een offerte uitbrengen kost veel geld en tijd. Het is daarom van
belang dat er serieus wordt omgegaan met deze materie, zodat
de resultaten stijgen. Want ook hier geldt weer: een goede
voorbereiding is het halve werk. 

Informatie en voorbereiding
Onderstaande checklist draagt bij aan een goede voorbereiding.
• De juiste NAW-gegevens, compleet met alle voorletters en

titulatuur van de geadresseerde.
• Om welk product of welke dienst gaat het?
• Wat zijn de wensen van de aanvrager? 
• Wanneer wil de klant erover beschikken?
• Wanneer wordt de beslissing genomen? 
• Is de contactpersoon ook daadwerkelijk de beslissingnemer

of heeft hij een adviserende rol?
• Zijn alle gespreksnotities van de afgelopen periode

voorhanden? 
• Is er overleg (rapportage) geweest tussen binnen- en

buitendienstmedewerkers?
• Is het besteedbare budget van de klant bekend?
• Wat is de procedure bij de klant na ontvangst van de offerte?
• Wat is er afgesproken over de beslissingsdatum en

opvolging? 
• Zijn de wensen en behoeften van de klant verwerkt in de

offerte? 
• Is zijn of haar taalgebruik ‘letterlijk’ in de offerte herkenbaar

in plaats van het vakjargon?

• Wordt bij een bestaande relatie verwezen naar vorige
leveringen en tevredenheid?

• Hoe verliep de offerteprocedure bij een vorige gelegenheid?
• Hebt u bij twijfels alsnog contact opgenomen met de

aanvrager en eventueel ontbrekende gegevens verwerkt? 

Belangrijke tips
• Maak een offerte nooit langer dan twee A4’tjes.
• Zet alle technische details en informatie in de bijlagen.
• Maak de offerte persoonlijk, maar gebruik geen voornamen.
• Gebruik geen standaardzinnen en -openingen.
• Gebruik geen lange en hoogdravende teksten.
• Vermijd hulpwerkwoorden.
• Schrap het woord ‘vrijblijvend’ uit uw gedachten en uit de

offerte.
• Maak geen gebruik van onderstrepingen, vette letters,

cursieve druk, et cetera.
• Vermeld nooit dat de klant kan bellen bij eventuele vragen of

onduidelijkheden. Uw offerte mag absoluut geen
onduidelijkheden meer bevatten.

• Zorg ervoor dat de prijs niet de doorslaggevende factor is in
de offerte.

• Laat nooit het initiatief voor opvolging aan de klant/prospect
over, maar vermeld wanneer uzelf contact opneemt. 

• Dubbelcheck de offerte op taal- en schrijffouten. (raadpleeg
Het Groene Boekje of Witte Boekje).

• Volg de offerte exact op het afgesproken tijdstip op. 

Scoren met offertes

Over het algemeen gaat er veel fout bij de voorbereiding, de behandeling, maar vooral bij
de opvolging van uitgebreide offertes. Het bedrijfsleven mist daardoor vaak kansen voor
open doel, waardoor het scoringspercentage onnodig laag is.
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Het plaatsen van banners met een link naar eigen websites raakt
steeds meer in trek. Monsterboard was de grote aanbieder op
het gebied van werving en selectie, binnen de kortste keren
worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Sollicitanten,
werving- en selectiebureaus, outplacement en detachering, allen
vonden zij de digitale snelweg. 
Was het vroeger onmogelijk om uw huis of bedrijfspand te
verkopen zonder tussenkomst van de makelaar – en dan ook nog
een die gekwalificeerd en erkend was – vandaag de dag kunt u
uw domein rechtstreeks aan iedere willekeurige geïnteresseerde
aanbieden en u veel geld en tijd besparen. 

In de aanbieding
Bent u de koptekst van dit artikel al eens tegengekomen? Het
zal niet lang meer duren. In de voetbalwereld worden spelers
verkocht en aangekocht. Voldoet een spits niet meer aan de

verwachtingen (het behalen van targets) dan volgt eerst
verbanning naar de reservebank, vervolgens een plek op de
tribune en men start een procedure waarbij na niet al te lange
tijd de speler op huurbasis gaat werken bij de concurrent. 
Ziet u de link? Wilt u van uw accountmanager af die nog weinig
of geen doelpunten heeft gescoord? Hij past niet meer in het
team? Voorkom dure ontslagprocedures en een onaangename
route naar de rechter. Maak gebruik van internet. Er is altijd wel
iemand te vinden die met minder genoegen neemt en zelfs een
verkoper met ‘weinig kilometers op de teller’ wil overnemen.
www.wiebiedt?

Herman Meijer

Ter overname aangeboden:
accountmanager – zo goed als nieuw

De schoonste oplossing voor een rookvrije
werkomgeving

• Betrouwbaar

• Gemakkelijk

• Veilig

Interesse? Kijk op www.smokefreesystems.nl 
of neem direct contact met ons op voor een informatieve afspraak: [ 035 ] 693 0773.

A d v e r t o r i a l

Tegenwoordig kan men alles verkopen. Snel, simpel en doeltreffend. Marktplaats.nl en 
E-bay bieden ongekende mogelijkheden op dit gebied. Plaats uw advertentie in de
bijpassende rubriek en binnen niet al te lange tijd bent u van uw spullen af. Ook het
bedrijfsleven heeft inmiddels dit medium ontdekt om partijgoederen, handelswaar en
dergelijke nationaal of internationaal aan te bieden.



David Bloch
Perfect Presentation
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'Jan, wat vind jij ervan?'
'Uh ...'
Het begon natuurlijk al bij de introductieronde. Dat kent u wel –
iedereen vertelt aan het begin van de dag hoe hij heet en waar
hij werkt. Als ik de bedrijven – de meeste zijn redelijk tot zeer
bekend – zou moeten beoordelen aan de hand van deze korte
presentaties, dan zouden ze slecht scoren. Ik doel hiermee op de
betrokkenheid met de markt, de klantgerichtheid, de trots (op
het bedrijf, de producten of diensten) en het enthousiasme.

Voorstelrondje
'Goedemorgen, mijn naam is uh ...' Velen heten 'uh'! En dan nog
23 keer 'goedemorgen'. Alsof we voor niets voor aanvang van
deze ronde bijna een half uur met elkaar kennis hebben
gemaakt tijdens de koffie. Er was een enkeling die – bewust of
onbewust – wist dat 'ik ben ...' krachtiger is dan 'ik heet ...', maar
die vertelde dat hij gelukkig getrouwd was met twee kinderen
(tja, zíjn woorden!). Vervolgens heeft iedereen zijn burgerlijke
staat verklaard, behalve die ene man die duidelijk meer van
mannen houdt, maar er niet voor uitkwam.
Wat een saaie boel. En dit zijn topmensen die hun bedrijven
vertegenwoordigen. Organisaties die zich graag op de markt
willen onderscheiden. Daar was op dit seminar niet veel van te
merken. 'Uh ... uh ... um ...'
De dag vorderde en het 'uh' werd nog erger. Het leek alsof
sommigen vergeten waren bij welke organisatie ze werkten. 
(tja, ik hoor bijzondere verhalen over de toenemende 'mobiliteit'
en 'uitwisselbaarheid' van deze managers ...): '... en ik werk voor
uh ...'
Wat deze cursisten kunnen leren is de kracht van de stilte.
Ergens in uw achterhoofd weet u iets over de stilte als het meest
effectieve communicatiemiddel. De stilte die u gebruikt juist op
het moment dat u het woord krijgt. De stilte die u inbouwt
tussen de zinnen. Een moment rust tussen uw gewichtige
woorden. Momenten waarin u adem kunt halen en de luisteraar
op deze manier de gelegenheid krijgt om goed te overwegen
wat u zojuist hebt gezegd. Momenten voor u om rond te kijken,
om de non-verbale signalen van uw luisteraars waar te nemen,
om er eventueel op te reageren, en om te overwegen wat u gaat
zeggen.

‘Luisterbaarheid’
De stilte is zo zeldzaam. Het is alsof sprekers per woord betaald
worden en gretig hun honorarium willen maximaliseren. Helaas
gaat dit ten koste van de 'luisterbaarheid' van het verhaal, het
overdragen van het gewenste beeld van de spreker en zijn
bedrijf, en van de boodschap die als kern van het verhaal
achterblijft. Silence is golden. Ooit heb ik een stuk gelezen in
Intermediair over het gebruik van stilte door politici. Hoe hoger

ze op de maatschappelijke ladder komen, hoe meer en hoe
langer de stiltes in hun redevoeringen. Ik laat u uw eigen
conclusies trekken. Dat doet u toch; ik vind het een aardigheid
die ik u graag meegeef. Dat zijn de leuke dingen die onderzoek
ons brengt.
Voordat u dit artikel loslaat om met een strakke mond de stilte
bij uw collega's te oefenen, even een waarschuwing. De stilte
alléén is gevaarlijk, en nog gevaarlijker met de mond dicht en
met een glazige blik in uw ogen. Nee, wilt u de juiste kracht in
uw stilte leggen, dan horen oogcontact (het rustig aankijken van
uw luisteraars of gesprekspartner) en een glimlach erbij. Wacht
even, hoor ik u zeggen. Een glimlach? Jazeker – vooral wanneer
u begrijpt dat de glimlach niets meer is dan een ontspannen
(ogend) gezicht. U laat uw onderkaak een paar millimeter
zakken en u ademt door uw mond. Dat wil zeggen, uw mond
gaat enigszins open. Dít is de basisglimlach! Kijk eens in de
spiegel om te oefenen.

Drie elementen
Deze drie elementen – pauze, oogcontact en glimlach – zijn de
krachtigste middelen die u ter beschikking staan tijdens het
presenteren, onderhandelen, verkopen of in perscontacten,
functionerings- en andere gesprekken. Wilt u werkelijk succes
boeken met deze techniek, ademt u dan bewust uit... Wees
gerust: de natuur heeft alles perfect geregeld – binnen enkele
seconden ademt u vanzelf weer in. Wanneer u uitademt laat u
spanning los die u anders zou belemmeren in het bewaken van
uw functionele stilte.
Het bijzondere van deze techniek is dat 'uh' en 'um' vanzelf
verdwijnen uit uw woordenschat. En dat lijkt mij een voordeel. U
toch ook?

Stilte: uw geheime wapen
'Uh ... uh ... um ...' Misschien gebruikt u deze stopwoorden zelden. Maar u kunt er
wel last van hebben. Bij uzelf, of bij anderen. Ik zeker – bij anderen. Ik kom net
terug van een seminar waarin de deelnemers regelmatig aangesproken worden en
hun zegje mogen doen. Op één dag heb ik nog nooit zoveel 'uh' gehoord!

Met enorm vee l  dank aan deze trouwe en jarenlange re lat ies.



SBB biedt u de helpende hand!

Wij kunnen u met onze telefoonservice en secretariële dienst-

verlening een handje helpen. Zo houdt u uw handen vrij voor

andere belangrijke zaken.

De helpende hand die wij u bieden is  nu wel heel aantrekkelijk. 

Als u refereert aan deze advertentie, ontvangt u het eerste 

half jaar 10% korting!

T (035) 694 68 69
sbb@sbb.nl
www.sbb.nl
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Meer dan ooit zal nu een keuze moeten worden gemaakt voor
het opzetten van een gedegen klantencommunicatie-
programma. Daarbinnen is een breed scala aan mogelijkheden
om in te spelen op het veranderingsproces. Gebruikmaken van
een effectief communicatieprogramma is het motto voor de
komende jaren. Enkele richtlijnen daarbij zijn:
• Welke klanten komen in aanmerking voor daadwerkelijk

fysiek contact?
• Hoe vaak zal een dergelijk contact op jaarbasis dienen plaats

te vinden?
• Welke leden van de DMU’s moeten daarbij worden betrokken?
• Wat zijn de alternatieven als we ons bedenken dat de tijd zo

beperkt is geworden dat gemiddeld genomen een
accountmanager maximaal slechts 250 tot 300 bezoeken per
jaar kan afleggen?

Mogelijkheden
Wellicht zijn onderstaande mogelijkheden ook in uw organisatie
van toepassing:
• Maak klantenteams om veelvuldig en op verschillende niveaus

met uw klanten te kunnen communiceren.
• Organiseer workshops en demonstraties in klein teamverband.
• Stuur selectieve mailingen naar gerichte doelgroepen.
• Verricht telefonische acquisitie naar gerichte doelgroepen.
• Verstuur e-mailingen inzake speciale aanbiedingen.
• Bezoek  c.q. neem deel aan branchegerichte beurzen en

congressen.
• Organiseer een eigen congres.
• Doe aan sponsoring met de daarbij behorende

klantenevenementen.
• Maak een periodieke nieuwsbrief.

• Stuur persoonlijk gerichte mailingbrieven aan diverse
contactpersonen.

• Geef productgerichte trainingen aan medewerkers van uw
klanten.

• Maak directie- en managementleden verantwoordelijk voor
direct salesgericht klantcontact.

Klantencommunicatieprogramma

De een-op-eenverkoopsituatie is niet meer van deze tijd. Daar waar vroeger de
verkoper zijn aanspreekpunt had in de vorm van zijn directe contactpersoon, vaak
ouderwets ‘de inkoper’ genoemd, zien we dat in de afgelopen tien jaren een duidelijk
veranderingsproces tot stand is gekomen. Vasthouden aan oude principes is in dit
kader dan ook uit den boze.

Je mag best met je hoofd in de 
wolken lopen, als je maar met 

beide benen op de grond blijft staan!
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Met als resultaat (onze belofte):
• meer inzicht in de praktijk van het ondernemen
• verantwoorde keuzes voor de toekomst
• meer grip op de bedrijfsvoering
• meer inzicht in eigen sterkte en zwakke kanten
• beter gemotiveerde sterke medewerkers
• meer rendement van inspanningen

Voor wie?
Directievoering is ontworpen voor ervaren ondernemers 
- eigenaren, directeuren en bedrijfsopvolgers - die hun rol als leider
willen versterken. Die keuzes willen maken voor de toekomst.

Waarom deelnemen?
Deelnemers blijken de volgende behoeften te hebben:
• strategisch richting bepalen in plaats van ‘brandjes blussen’
• bedrijfskundige kennis opdoen
• leren van en vergelijken met andere ondernemers
• beantwoorden van specifieke bedrijfsvraagstukken.
• meegaan in rolverandering van vakman naar manager in

gegroeid bedrijf
• maken van een ondernemingsplan
Directievoering voorziet in deze behoeften.

Eigen bedrijf centraal: Ondernemingsplan
Omdat de praktijk van uw eigen onderneming centraal staat, 
krijgt u het advies de leerervaringen op te schrijven in de vorm 
van een ondernemingsplan. Dit werkt zeer motiverend omdat 
u daarbij uw eigen medewerkers inschakelt.

Hulp van studenten
Extra steun komt van studenten van een Hogeschool of Universiteit
in de omgeving. Deze studenten bieden ‘hun’ ondernemers zo 
vaak als nodig hulp in de praktijk. Met dit populaire keuzevak
verdienen zij studiepunten.

WERKEN IN OF AAN HET BEDRIJF...

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor alle onderdelen van uw bedrijf. 
Elke dag opnieuw liggen er kansen en uitdagingen om te grijpen, 
maar ook brandjes om te blussen. Als u dit ervaart, werkt u in het bedrijf. 
Met ‘Directievoering’ leren wij u te werken aan het bedrijf.

Hoe neemt u deel?
Wij inventariseren met iedere deelnemer in een intake de
persoonlijke leerbehoeften. Omdat ondernemers ook veel van 
elkaar leren, zorgen wij in overleg voor een uitgebalanceerde
groepssamenstelling (o.m. zonder concurrenten). Uiteraard 
bent u ook bereid uw ervaringen met deze groep te delen.

Eerste bijeenkomst: Leiderschap
In deze bijeenkomst staat u zelf centraal. Als leider en dus 
als cultuurzetter.
• wat is uw stijl van leidinggeven?
• hoe motiveert u uw medewerkers?
• welke vragen hebt u over het omgaan met uw medewerkers?
• in welke mate bevordert u een productieve omgeving?
• hoe snel pakken u en uw organisatie nieuwe dingen op?
• in welke levensfase zit uw bedrijf en wat zijn de gevolgen 

voor sturing en inrichting?

Met uw student...
• bepaalt u de onderdelen van uw ondernemingsplan en 

maakt u een planning voor de komende maanden.

Tweede bijeenkomst: Koers
Theorie en praktijk wisselen elkaar twee dagen af bij het 
gezamelijk vinden van antwoord op de volgende vragen:
• hoe bepaal je de koers van een bedrijf?
• wat is de identiteit van mijn bedrijf?
• wat zijn de trends in de samenleving en hoe kan mijn 

bedrijf daarop inspelen?
• wat is de positie van mijn bedrijf ten opzichte van 

anderen.

Met uw student...
...zoekt u uit welke onderdelen nog grondiger uitgezocht 
moeten worden. De student gaat voor u aan het werk.

‘WE MOETEN ZORGEN DAT WE MORGEN
NIET VAN GISTEREN ZIJN®’
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Derde bijeenkomst: Marketing
U gaat keuzes maken voor de manier waarop uw bedrijf 
voortaan de markt bewerkt. Daarvoor moet u:
• de kernwaarden van uw bedrijf ontdekken
• strategisch, concurrerend en operationeel positie kiezen
• kritisch kijken naar de product/marktcombinaties
• onderscheidend voordeel zoeken ten opzichte van uw

concurrentie.

Met uw student...
...werkt u deze zaken uit als basis voor het nodige onderzoek.

Vierde bijeenkomst: Financiën
Met behulp van eigen gegevens oefent u de volgende
vaardigheden:

• gesprek aangaan met een financieel deskundige
• financieel sturen van uw bedrijf
• bijhouden van theorie

Met uw student...
...is het soms nodig dit onderwerp verder uit te diepen samen 
met uw financieel medewerker. Ontbrekende zaken in uw plan
worden uitgezocht en omschreven. Het gaat er nu om de losse
onderdelen samen te voegen tot een verantwoord geheel. 
U stuurt het plan op naar de beoordelaars.

Startdatum: 6 en 7 september 2007

WILT U DEELNEMEN AAN DEZE INSPIRERENDE CURSUS OM
AAN UW BEDRIJF TE WERKEN? 

Kijk dan op www.contourium.nl

Vijfde bijeenkomst: Ondernemingsplan
U presenteert uw plan aan uw medecursisten en aan de beoorde-
laars die als praktijkspecialisten (bankier, adviseur en ondernemer)
uw plan al grondig hebben bestudeerd. Er volgt professioneel
commentaar en discussies. Bij een goede beoordeling ontvangt 
u een certificaat. ‘s Avonds hebben we natuurlijk iets te vieren! 
De tweede dag van deze laatste bijeenkomst laat u zien dat u 
kunt toepassen wat u geleerd hebt. Geïntroduceerde ondernemers
willen graag met u van gedachten wisselen over hun uitdagingen
en mogelijke oplossingsrichtingen.

Leren met behulp van ICT
Bij de toepassing van de kennis op uw eigen bedrijf hebt u de
beschikking over geavanceerde technologie. Alle aantekeningen 
van de bijeenkomsten, de presentaties en uw eigen uitwerkingen 
zijn direct digitaal beschikbaar. U vindt ze bij thuiskomst in uw 
mailbox of u maakt verbinding met de Open Universiteit waar 
uw data zijn opgeslagen. Wel zo gemakkelijk.

De werkwijze samengevat
• 8 tot 12 ervaren ondernemers
• praktijkdocenten
• uw bedrijf staat centraal
• 5 bijeenkomsten van 2 dagen
• verdeeld over 6 maanden
• assistentie van een student
• beoordeeld ondernemingsplan

O N D E R N E M E R S T R A J E C T

S T U D E N T E N T R A J E C T

1. 
Leiderschap

2. 
Strategie

3. 
Marketing

4.
Financiën

5.
Ondernemingsplan

College 
studenten

College 
studenten

College 
studenten

College 
studenten

College 
studenten

Assistentie door student bij analyse van sterkten/zwakten, kernwaarden, 
product- en/of marktontwikkeling, financiële risico’s, etc.
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CONTOUR Training & Coaching verzorgende trainingen voor medewerkers van:
ABM, Advanced Career Management,Actual Painter, Ad Branderhorst Freshfood, Aesculap Nederland, AEP Flexible Packaging, AFB International, Agratechniek, Agrotax Makelaardij,
Air Parts, Akta Training, Alverpak, Amweko, Anro Services, Anthura, Apko, Argo Schoonmaakdiensten, Ariës, Armada Trading, Ashland, Axioma Communicatie, A.Z. Aandrijftechniek,
Banubad, Beauty Fashion Europe, Beeremans, Bergmann Techn. Handelsmij., Bike Company Europe, Bison International, Blick Benelux, Blue Friends, Böhler, Böhler UTP, Böhler Thyssen,
de Boo Betonmortelbedrijven, Borden Nederland, Bouvardiia, Boxsem Assurantiën, Brakel Atmos, Brassring Europe, Capra Ibex, Le Carbone-Lorraine, CDG-Europe, CD-ROM Uitgeverij,
CEB Consulting, Centrum Vakopleiding, Celsius Benelux, C.I.& S, CFB Promotions, Codim, Damixa Nederland, Diabetesvereniging Nederland, Direct Dial Telemarketing, Douwe Egberts
Coffee Systems, Duranmatic, v.d Elst & Partners, v.d. Ende Straal- en Schilderwerken, ENRA Verzekeringen, Erwi Promotion & Printing, Eurocup Benelux, Eurotherm, FanoFineFood,
FATS Nederland, FCX Ubel & Ventil, Folietechniek, Geberit, Greenib, Groneman, GOC, van Halteren Metaal, Hamstra, Harlequin Holland, Helepolis, HES Amsterdam, HiFi Snijunie, 
HIG Telecom, Holland Adviesgroep, Hycom, Hypotheek en Assurantie Buro Hoorn, Huberts, IE Keyprocessor, Imtech Analyser Products, Imtech Polar Systems, Imtech Systems, 
Imtech Toegangstechniek, Imtech Belgium, Imtech, Intelligence 4 business, Int. Forwarding Office, Int. Medical Products, Intersens Instruments, ISYS Marketing, I.T.A. Apeldoorn,
Jaarbeurs Utrecht, Jadrimex, Jenbacher, Jeveka, JRPM, Keddy Car Rental, Keesing Noordervliet, Keller Keuken Fabriek, Kiekens Herding, Klinger-Picoff, Knapzak Benelux, Knauf Isol,
KNOP, Koot Megatherm, Korsel Handelsonderneming, KPN Lease, de Kuyper Royal Distillers, Kulite Benelux, Laundry Computer Technics, Linders Techn. Handelsondern., Luxottica
Nederland, Made-it Marketing, Marktop, Master Builders PCI, MetroMedia Technologies, Microform, Miver Bekistingstechniek, M.S.L. Telecom, National Safety Associates, Noord
West Net Energie, Frans Nooren, NOS Sport, Omegam, Overmat Industries, Overveld Techniek, Politie Amsterdam-Amstelland, Presentation Partner, Presswood Holland, Rabobank,
Ranpak, Rijks Dienst Wegverkeer, RES Nederland, RichArt Productions, van Rietschoten & Houwens, Roadstar, Rohde & Schwarz Nederland, Romijnders groep, Roopak, Rössel
Nederland, Roval Aluminium & RVS, Sarel, Scansped, Schober information Group, Schuuring Communicatie Netwerk, SCI Nederland, Secumatic, Securicor Omega Express
International, Servier Nederland, SGS Redwood Nederland, Sianco Telecom, Smeets & Hagenbeck, A. Smit & Zoon, Smith & Nephew, Sonac, Sprangers, S P S Europe, Stiebel-Eltron,
Stork CMT, Stork FDO, Stork Intermes, Stork Metaal, Style High Tech, Support Personeelsdiensten, S.V.P., Swanenberg Hydrauliek, Targets, Team Europe Synergy International,
Telecom Systems, TestStation Nederland, Third Wave Carriers, Time Institute Perfect, TNT, Tradinco Instruments, Transmark FCX, Trebbe Bouw Oost & Noord, Tri Technology,
Uddeholm, Uniek Verpakkingen, UP Ursapaint, Van Berkel, Van Dijk Hardenberg, Van Duijnen, Van Dijk Epe, Varoda Packaging, Viatel Nederland, Visma Ish, VDD Consultancy, VHC
Confectie, Vierhand Direct Marketing, Vuurwerk Internet, Weck, Wédéflex Duurzame Daksystemen, Westcoast Radio Productions, Ernst Winter & Zn, Wijnants, Wolst Beton, Worldcom,
WPS Parking Systems, WvA Stichting.

CONTOURIUM 2007
DE SCHAT IN DE MARKT

werd moge l i j k  gemaakt  door  onze  sponsoren ,  

hee l  v e e l  dank !


