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Weer zo’n mooie powerpoint

Spiekblaadje 2.0 



Doel van deze talk?

Concrete handvatten bieden om waarde te bepalen

Concrete handvatten bieden om waarde te vermeerderen

Ervaringen delen om te inspireren



“

”
Specialisatie in aanbod en/of doelgroep

Welke specialisten hebben we hier in de zaal?



Wie ben ik

• Salestopper bij m’n eerste baan in de sales bij een bouwbedrijf in 2009  
• Met het groen achter de oren m’n eigen bedrijf begonnen in 2012  
• >35 ZZP en MKB bedrijven geholpen met strategisch (sales) advies en de 

implementatie hiervan.
• Een WordPress hoster marktleider in Nederland gemaakt
• Salesrecords gebroken binnen bedrijven die >10 jaar bestonden
• En nog wat van die mooie succesverhalen



Mijn huidige bedrijf

• In jaar 1 >100k omzet
• In jaar 2> 350k omzet en een bedrijfje overgenomen
• 11 collega’s
• Nu 8 collega’s
• Volgend jaar 700k-1m omzet en 15-20 collega’s
• >15 doorlopende opdrachten
• >30 eenmalige opdrachten/opdrachtjes



Mooi zeg! Jazeker, maar..

• Ik kom niet meer aan slapen toe
• Word soms gillend wakker 

• (da’s niet echt zo, maar zo voel ik me soms)
• Belangrijke klanten waren ontevreden

• Ik groeide te snel en kon daardoor niet alles meer even goed 
managen

• Ik had niet de juiste mensen aangetrokken
• Ik was nog zoekende in de juiste propositie

• 40k uitstaande facturen -> iets met liquiditeit en startup
• 30k maandelijkse kosten

• Investeren zat er dus ook niet meer in.
• Naja, dat moest een investeerder doen.



“

”
De weg naar succes?

Vallen, opstaan, aanpassen en weer doorgaan



“

”

Oneindig veel mogelijkheden en toch zijn we 
allemaal hetzelfde

IN DE OGEN VAN DE KLANT



“

”

Be authentic, cause authenticity makes you 
unique and uniqueness leads to opportunity

Nederlandse vertaling: Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg en 
de rest komt vanzelf



“

”
Hoe bepaal ik mijn waarde?



WAARDEBEPALING

• Wie is jouw doelgroep?
• Zijn zij bekend met jouw diensten en vergelijkbare investeringen? 
• Hoe groot is de pijn of het voordeel?
• Hoe hoog is de nood?
• Als jij het niet doet, zijn er dan anderen die hetzelfde kunnen?
• Hoeveel ervaring heb je met de doelgroep en het aanbod?
• Kan je dit aantonen en duidelijk overbrengen?



“

”
Van 33,50 naar 125 p/u

Gevalideerd leren



“

”



EVEN RESUMÉ – HOE CREËER JE WAARDE? 

• Wees authentiek

• Specialisatie in aanbod

• Specialisatie in doelgroep

• Communiceer de voordelen die je biedt en pijnen die je oplost

• Ken je positie in de markt 

• Presenteer je bewezen kennis en ervaring

•Gevalideerd leren om stap voor stap meerwaarde te creëren



“

”

Stop met verkopen en begin 
met waardecreatie



Vragen?

(Daar wordt iedereen slimmer van)



“

”
Even terug.. Specialiseren..

WIE BEN JIJ?



SALES

ONLINE 
MARKETING

VORMGEVING

FRONT-END 
DEVELOPMENT

BACK-END 
DEVELOPMENT


