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 Product verkocht 

en geïnstalleerd…
 Verkocht / opdracht

 Geïnstalleerd

 Betaling ontvangen

Klaar, toch?



Inzicht in klantperceptie?

 Werkt het?

 Tevreden?

 Aanbevelen?

 Vervolgaankoop?









Wat betekent dit voor…

 jouw omzet?

 jouw relatie met de klant?







“Because it is its purpose to create a customer, any business enterprise has two –

and only those two – basic functions: marketing and innovation”

Peter F. Drucker (1954)



Grow…

…or die



Technologie

als ‘enabler’



Digitalisering



Connectivity -

Internet of Things



Product

4 fundamentele verschuivingen

Dienst

Bezit Gebruik

Winkel Direct-to-consumer

Pay-per-use Onbeperkt / on demand

1.

2.

3.

4.







Van dure scheermesjes…

…naar altijd kunnen scheren 

met kwalitatief hoogwaardige 

scheermesjes voor een lagere 

prijs, gewoon bij jou thuis 

bezorgd op het juiste moment



Van lampen…

…naar flexibel en eenvoudig 

de beste en meest efficiënte 

verlichting voor jouw locatie



Van film of serie op DVD…

…naar onbeperkt toegang tot 

alle films en series tegen een 

vast laag bedrag per maand



Van betalen per minuut of MB…

… naar altijd en overal 

‘connected’ met een 

databundel die bij jou past én 

onbeperkt bellen / sms-en



Voordelen voor klanten

 Gemak

 Zekerheid

 Relevantie

 Voordeel

 Betaalbaar

 Verrassend



Voordelen voor bedrijven

 Meer omzet (2 x)

 Beter voorspelbare / 

gegarandeerde 

inkomsten

 Inzicht in klantdata



Van eenmalige transactie …

… naar continuïteit van de 

klantrelatie

…én continuïteit van jouw 

bedrijf













1. Begrijp de context van klanten: een plek in hun dagelijkse leven (behoefte)

2. Ontwikkel de ideale propositie: product als dienst (van…  naar… )

3. Neem tijd voor een slimme prijs: win-win (pricing-strategie)

4. Bied voordelen ten opzichte van losse transacties

5. Zorg voor continuïteit van de klantrelatie

Checklist
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