
Hoe boek ik succes  
via klantcommunicatie?

Dit initiatief werd in samenwerking met Kamal Kharmach en bol.com mogelijk gemaakt.
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Introductie

De afgelopen jaren digitaliseerde onze wereld. 
Smartphones, social media, 4G, dit alles maakt 
dat we meer en meer tijd achter een scherm 
doorbrengen. Een ontwikkeling die door de 
pandemie nog eens in een stroomversnelling 
terechtkwam. 

In maart 2020 bracht de gemiddelde volwasse-
ne ruim dertien uur per dag achter een scherm 
door, dat is bijna alle tijd dat iemand wakker is 
en niet aan het eten is. Ter vergelijking: het jaar 
daarvoor lag dit gemiddelde rond de tien uur per 
dag. 

Online apero’s, meetings en shop- en sportses-
sies behoren opeens tot de orde van de dag. 
Naar verwachting zullen we na de pandemie veel 
van deze nieuwe gewoontes behouden. Dit biedt 
opportuniteiten voor een enorme efficiëntieslag, 
maar stelt ondernemers ook voor uitdagingen. 

Hoe communiceer je op een relevante en per-
soonlijke manier in een wereld die alsmaar meer 
digitaal wordt? En hoe bereid je je voor op een 
toekomst waarin de grenzen tussen online en 
offline steeds verder vervagen door de opkomst 
van artificiële intelligentie en automatisatie? 

In deze whitepaper vind je tips en een handige 
checklist die je helpen om op een succesvolle 
manier digitaal te communiceren met jouw klan-
ten. Veel succes! 

Communiceren in een digitale tijd
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Checklist

Digitaal gebruiksgemak
 ✔ Be where the customer is: zorg dat je online 

aanwezig bent op de juiste kanalen. 

 ✔ Klanten verwachten op zijn minst een goed func-
tionerende en gebruiksvriendelijke website, een 
app en een klantendienst die bereikbaar is via 
diverse kanalen en snel reageert.  

Partner in life
 ✔ Probeer de mensen achter je klanten te begrij-

pen. Hoe kan je waarde toevoegen aan hun 
leven? 

 ✔ Creëer een life journey in plaats van een custo-
mer journey. 

 ✔ Speel je sterktes uit. Profileer jezelf als een ex-
pert binnen jouw vakgebied. 

 ✔ Stel een lijst op met frustraties van klanten en 
pak deze één voor één aan. Het oplossen van 
twintig kleine frustraties heeft soms meer effect 
dan het lanceren van één groot, nieuw project. 

 ✔ Blijf voortdurend nieuwsgierig naar nieuwe 
manieren waarop jij de ervaring van jouw klanten 
kan verbeteren. Durf uit je comfortzone te stap-
pen en volg digitale ontwikkelingen op de voet.  

Content marketing
 ✔ Zet content marketing in om je merk op te bou-

wen, vertrouwen te winnen en de relatie met je 
klanten te versterken. 

 ✔ Creëer content vanuit het standpunt van de klant. 

 ✔ Digitaal zijn de verwachtingen van klanten an-
ders. Content die offline werkt, werkt vaak niet 
online. Wees dus creatief. 

 ✔ Gebruik de 100 vragen-methode om topics voor 
content te bedenken. 

 ✔ Hergebruik content slim en pas het aan diverse 
kanalen aan, zodat je verschillende doelgroepen 
kan bereiken. 

 ✔ Wees consistent. Dit is zelfs belangrijker dan de 
kwaliteit van je content. 

 ✔ Wees geduldig: het duurt zeker 1 à 2 jaar om een 
publiek op te bouwen. 
Begin met geo-advertising op Facebook en 
Instagram. 

 ✔ Onderschat het organisch bereik van LinkedIn 
niet.  
 
 

Digitaal communiceren
 ✔ Zet diverse kanalen in om met je klanten te com-

municeren en een band op te bouwen. 

 ✔ Social media: gebruik social media om te ont-
dekken waar je doelgroep over praat en speel 
hierop in. 

 ✔ WhatsApp: dit is dé manier om een-op-eenrela-
ties op te bouwen met je klanten. 

 ✔ Gebruik video’s op een creatieve manier. Maak 
bijvoorbeeld een persoonlijke videoboodschap 
voor je klant.  

Changing your world 
 ✔ Draag jouw steentje bij om de maatschappij  

een beetje mooier te maken. 

 ✔ Wees authentiek én neem je verantwoordelijk-
heid. 



5

Wat verwachten klanten van jou? 

De tijd dat consumenten tevreden waren met een goed product, voor een 
goede prijs, in combinatie met een goede service ligt achter ons. Dit wordt 
nu beschouwd als de basisvoorwaarden van een bedrijf. 

De klant verwacht meer. Voor de meeste consumenten is digitaal gebruiks-
gemak vanzelfsprekend geworden. Voldoet jouw onderneming niet aan 
deze verwachting? Dan zorgt dit al snel voor frustratie en ontevredenheid.

Maar daar houdt het nog niet op. Onder consumenten zijn ook de verwach-
tingen over de rol die een bedrijf in hun leven speelt veranderd. Ze zoeken 
een partner in life, iemand die hen begrijpt, inspireert en helpt om antwoor-
den te vinden voor dagelijkse problemen. 

Beantwoord je aan deze verwachtingen? Dan voldoe je al bijna aan alle 
voorwaarden voor een succesvol, futureproof bedrijf. Maar je kan nog één 
stap verder gaan. Vraag jezelf af hoe je als ondernemer verschil kan maken 
in de maatschappij. Lukt het je om deze vier principes succesvol te com-
bineren? Dan bied je klanten echt een aanbod dat ze niet kunnen en willen 
afslaan.

   

Voor jou als ondernemer ligt de uitdaging niet alleen in het voldoen aan 
deze verwachtingen, je moet de consument ook meenemen in jouw ver-
haal. Hoe je dit verhaal op een wervende manier vertelt, dat lees je verderop 
in deze whitepaper.

GOOD PRODUCT / SERVICE & PRICE

DIGITAL CONVENIENCE

PARTNER IN LIFE

CHANGE 
YOUR 

WORLD
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Word een partner in life

Al je klanten zijn in de eerste plaats mensen. Wil 
je een partner in life worden, dan mag je dit nooit 
uit het oog verliezen. Stap af van de traditionele 
customer journey en creëer in plaats daarvan een 
life journey voor je klanten. Zorg dat je jouw klan-
ten niet alleen op een praktische manier helpt, 
maar ga een emotionele verbinding aan. 

Probeer de mens achter de klant te begrijpen en 
stel jezelf de vraag hoe je waarde kan toevoegen 
aan het leven van klanten. Als bedrijf kan je veel 
meer doen dan een product of dienst verkopen. 
Je bent een expert in jouw vakgebied, jij bent dus 
als geen ander in staat om oplossingen te bieden 
voor vragen en problemen van consumenten. 
Breng je sterktes in kaart en speel deze uit. 

Is jouw organisatie productgericht? Durf dan uit 
je comfortzone te stappen en denk na over welke 
services je kan aanbieden om het leven van je 
klanten gemakkelijker te maken.  

Voor bijna iedereen zijn drie dingen schaars: 
tijd, geld en energie. Zorg er dus voor dat je niet 
alleen een uitstekend product hebt, maar ook een 
dienstverlening waarmee je jouw klanten energie 
geeft én hen tijd en geld bespaart. 
Als ondernemer zal het een uitdaging zijn om je 
horizon op deze manier te verbreden, maar het 
is wat consumenten tegenwoordig van bedrijven 
verwachten. Het is dus eigenlijk geen optie om 
hier niet in te investeren. 

Digitalisering maakt het leven 
makkelijker, maar het is met 
menselijkheid dat een bedrijf zich 
echt onderscheidt van concur-
renten. En juist op dit vlak kan 
jij je als kmo onderscheiden van 
grote spelers, want als er een ding 
is dat jij goed kan, dan is lokaal 
en menselijk zijn. Digitale tools 
bieden fantastische opportunite-
iten voor lokale bedrijven om de 
afzetmarkt te vergroten, maar 
verlies daarbij nooit uit het oog 
wat jou uniek maakt. Want dát is 
juist hetgeen dat consumenten 
aanspreek

VOOR
KMO’S
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2.1 Creëer een muur met frustraties
Wil je een partner in life worden, maar weet je niet 
goed hoe je hieraan moet beginnen? Verplaats 
je dan (samen met je team) in de klant. Welke 
frustraties hebben zij? Begin bijvoorbeeld met 
klachten of vragen waar de klantendienst regel-
matig mee te maken krijgt of die op social media 
gedeeld worden. Of misschien weet je zelf wel 
waar (technische) verbeterpunten liggen? Laadt je 
website traag of is deze niet mobile-friendly?

Het hoeven geen grote problemen te zijn. Het 
aanpakken van twintig kleine dingen heeft zelfs 
vaak meer impact dan het lanceren van één 
groot, nieuw project. 

Stel een lijst op met alle frustraties en pak deze 
zaken één voor één aan. Wanneer je een pro-
bleem hebt opgelost schrijf je dit op een post-it 
en plak je deze op de ‘muur met frustraties’. 
Voordat je het weet heb je een muur waar je trots 
op mag zijn, gevuld met opgeloste problemen. 

2.2 Een betere klantervaring: 5 trends 
Je wilt de ervaring van jouw klanten optimalise-
ren, maar hoe pak je dit aan? Deze 5 trends voor 
2021 kunnen je daarbij helpen: 
1. Consumenten willen overal kunnen shoppen. 

Niet alleen in een fysieke of online winkel, 
maar bijvoorbeeld ook via social media of 
tijdens een streaming. Investeer daarom 
in aanvullende platforms zoals Facebook 
Shops, Instagram Shopping en de shop-
toepassing die WhatsApp momenteel aan 
het ontwikkelen is. One-stop-shops winnen 
ook aan populariteit. Hier kan de consument 
gemakkelijk diverse aankopen tegelijk doen. 
Een samenwerking met een platform zoals 
bol.com kan daarom interessant zijn, maar 
vergeet niet om ook altijd te blijven investeren 
in de eindrelatie met jouw klanten. 

2. Het is belangrijk dat je daar bent waar de 
consument is. Dé manier om dit te doen is 
met influencer-marketing. Door samen te 
werken met influencer bereik je jouw doel-
groep op een nieuwe manier en via nieuw 
kanalen. 

3. Digitalisering maakt het leven makkelijk, maar 
 

consumenten hebben ook behoefte aan ver-
binding. Hoe je hen dit op een digitale manier 
kan bieden? Probeer events te organiseren 
die digitaal, live en samen zijn en die in het 
verlengde liggen van jouw product of dienst. 
Denk bijvoorbeeld aan een sportsessie die 
live gevolgd kan worden en waarbij sporters 
elkaar kunnen motiveren of een digitale pub-
quiz of bingoavond. 

4. Ga nog een stapje verder met het gemak 
van online services, zorg ervoor dat klanten 
niet meer over een beslissing hoeven na te 
denken. Bied ze bijvoorbeeld een abonne-
ment aan. Zo bespaar je hen keuzestress en 
weten ze altijd hoeveel ze maandelijks zullen 
uitgeven. Jouw onderneming wordt op deze 
manier hun go-to-solution. 

5. De komende jaren zullen digitale kanalen gro-
te sprongen maken. Stel je bijvoorbeeld eens 
voor wat de mogelijkheden van virtual reality 
en augmented reality kunnen doen voor jouw 
onderneming. Houd digitale ontwikkelingen 
daarom goed in de gaten en blijf investeren 
in nieuwe digitale manieren waarop je waar-
de kan toevoegen aan de ervaring van jouw 
klanten. 
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Help en inspireer je klanten

Bij het tot stand brengen van deze persoonlijke 
relatie met consumenten spelen content marke-
ting en het slim inzetten van de juiste communi-
catiekanalen een essentiële rol. Het is met deze 
tools dat je jouw verhaal overbrengt, waardevolle 
content deelt en een band opbouwt met consu-
menten. 

3.1 Content marketing
Content marketing is één van de manieren om 
waarde toe te voegen voor klanten: veel bedrijven 
onderschatten de mogelijkheden van sociale me-
dia nog altijd. Een goede, lange termijn, content-
strategie kan helpen om je merk op te bouwen, 
vertrouwen te winnen en de relatie met je klanten 
te versterken. 

De kunst is om content te maken vanuit het 
standpunt van de klant. Denk niet: wat moet ik 
hen vertellen, maar denk: hoe kan ik hen helpen 
en inspireren? 

Zo kan je als lokale bloemenwinkel veel meer 
doen dan boeketten verkopen. Creëer bijvoor-

beeld content rond het verzorgen van bloemen, 
de betekenis van bepaalde bloemsoorten, welke 
bloemen zijn geschikt voor welke situatie … Zorg 
ervoor dat je dé referentie wordt van jouw klanten 
op het vlak van bloemen. Wanneer ze dan daad-
werkelijk bloemen willen kopen, is de kans groot 
dat ze aan jou denken. 

Wees creatief wanneer je digitale content be-
denkt. Maak niet de fout om online dezelfde soort 
content te creëren die je offline zou gebruiken: 
een digitale webinar is niet hetzelfde als een le-
zing tijdens een congres; je website is geen kopie 
van je brochure en een blogpost is niet hetzelf-
de als een flyer op je toonbank. Digitaal zijn de 
verwachtingen van je klanten anders, houd daar 
rekening mee. 

De 100 vragen-methode
Vind je het moeilijk om ideeën voor content te 
bedenken? De 100 vragen-methode helpt je 
hierbij. Maak samen met je medewerkers een lijst 
met vragen die klanten al eens gesteld hebben. 
Daag jezelf uit om 100 vragen te bedenken en 

gebruik deze als basis om content te creëren. 
Beantwoord de vragen vervolgens in een blog-
post, video, how-to-artikel, whitepaper, animatie, 
checklist, review, infographic … 

Mensen gaan namelijk meestal op zoek naar iets 
via een vraag. Als ze via die vraag op jouw web-
site terechtkomen en daar het antwoord vinden, 
dan kan jij hun referentie worden. De kans dat 
ze nu of in de toekomst iets bij je kopen neemt 
daarmee aanzienlijk toe. 

Vergeet ook niet dat je content op veel manieren 
kan hergebruiken. Vat een video samen in een 
artikel, deel dit artikel op social media en in je 
nieuwsbrief, gebruik korte stukjes van de video 
als trigger op social media … Zo fungeert één 
item als de basis voor veel nieuwe content en 
bereik je direct diverse doelgroepen. 

Consistency > intensity
Is content marketing nog relatief nieuw voor jouw 
bedrijf? Vergeet dan niet dat het een journey is, 
waarbij het begin vaak ontmoedigend is. 
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Het kost tijd om een contentstrategie uit te den-
ken, content te creëren, volgers op te bouwen op 
social media en een band op te bouwen met je 
publiek. 
Laat je hier niet door ontmoedigen en onthoud 
dat het belangrijkste is dat je consistent bent. Dit 
is belangrijker dan dat je content van topkwaliteit 
is. Met een betrouwbare, regelmatige content-
productie bereik je op lange termijn meer dan 
wanneer je af en toe uitpakt met een grootschali-
ge campagne of spetterende content.

Vind een ritme en houd dat vol. Deel bijvoorbeeld 
elke vrijdag een video, verstuur elke dinsdag-
ochtend een nieuwsbrief, ga maandelijks live op 
Instagram waarbij je vragen van klanten be-
antwoord ... Binnen 1 à 2 jaar bouw je op deze 
manier een publiek op waar de je vruchten van 
kan plukken. 

3.2 Digitaal communiceren 
Klanten verwachten dat je digitaal bereikbaar 
bent voor vragen, advies en klachten, maar als 
ondernemer kan je hier nog een stapje verder 
in gaan. Hieronder vind je alvast een aantal tips 
die je helpen om tools als social media, video’s 
en WhatsApp te gebruiken om met je klanten te 
communiceren en een gevoel van verbondenheid 
tot stand te brengen.

Social media
Via social media deel je content, maar het is ook 
een manier om met je klanten te communiceren. 
Organiseer een poll, ga regelmatig live en geef kij-
kers de kans om vragen te stellen, volg je klanten 
op social media ... Ontdek waarover je doelgroep 
praat en speel hierop in. Dit kan de band met je 
klanten enorm versterken. 

WhatsApp 
WhatsApp wordt nog veel te weinig gebruikt door 
bedrijven. Het is dé manier om een-op-eenrela-
ties op te bouwen met je klanten. Zie het niet als 
een verkoopkanaal, maar als een communicatie-
kanaal. Feliciteer bijvoorbeeld je klanten met hun 
verjaardag of stuur ze een kort berichtje en een 
foto waarop je het pakketje van de klant aan het 
inpakken bent. Het is een informele, persoonlijke 
en gemakkelijke manier van communiceren. 

Video
Maak eens een persoonlijke video waarin je de 
klant bedankt voor zijn bestelling. Of zet video 
calls in om op een persoonlijke en gemakkelijke 
manier contact te hebben met je klanten. 

Focus je content marketing  
eerst op je lokale omgeving.  
Via geo-advertising op Facebook 
en Instagram kan je heel gericht 
mensen in jouw omgeving target-
ten. Dit is zeer effectief en kost 
je niet veel geld. Bouw je afzet-
markt vervolgens steeds verder 
uit. Vergeet ook LinkedIn niet op 
te nemen in je contentstrategie, 
zeker voor B2B-bedrijven kan  
dit een zeer waardevol kanaal  
zijn. Het organisch bereik van  
dit kanaal wordt nog veel te vaak 
onderschat door ondernemers. 

QUICK
WINS
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Deel uitmaken van de oplossing

Als ondernemer wordt het steeds belangrijk dat je niet alleen waarde toe-
voegt aan het leven van je klanten, maar ook je sterktes inzet om de maat-
schappij een beetje mooier te maken. Consumenten verwachten niet alleen 
dat je authentiek bent, maar ook dat je jouw verantwoordelijkheid neemt. 

Als maatschappij worden we geconfronteerd met een aantal dringende 
kwesties: klimaatverandering, vervuiling, stijgende staatsschulden, de kloof 
tussen arm en rijk die alsmaar groter wordt, gezondheidszorg die niet voor 
iedereen toegankelijk is, geopolitieke spanningen en ethische vraagstukken 
rond artificiële intelligentie en genetische modificatie. Als ondernemer kan je 
een rol spelen in het oplossen van een of meer van deze kwesties. 

Onderzoek hoe jouw bedrijf deel kan uitmaken van de oplossing.  
Kies bijvoorbeeld voor duurzame en slimme verpakkingen en probeer  
verspilling en vervuiling tegen te ga
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Consumenten verwachten tegenwoordig iets heel anders van een bedrijf dan een 
aantal jaar geleden. Dit creëert uitdagingen voor ondernemers, maar biedt bovenal 
kansen. Door de beschikbare digitale tools op de juiste manier in te zetten kan je 
als bedrijf niet alleen een efficiëntieslag maken, je kan ook op een volledig nieuwe 
manier met je klanten communiceren.

Zolang je ervoor zorg dat je bij alles wat je onderneemt vertrekt vanuit het stand-
punt van de klant; je consistent bent en je bewust bent van je omgeving en de 
maatschappelijke kwesties die spelen, dan ben je al goed op weg naar een succ-
esvolle klantcommunicatie.

En onthoud: het opbouwen van een band met je publiek is een proces van lange 
adem. Verwacht niet na een maand al resultaat. Deze whitepaper geeft je handige 
tips, maar aarzel niet om je te laten bijstaan door een expert indien nodig. 

We wensen je alvast een succesvol en vooral gezond nieuw jaar toe!

Conclusie
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