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“NIET JIJ, MAAR JE KLANTEN 
ZITTEN AAN HET STUUR”

K
  laas Jan Stellema en Dick Keizer van Stellema 

Advies zijn in 2011 druk met alles en iedereen. 

Niet alleen de eigenaren, maar het hele team

ervaart druk in de werkzaamheden. Ze willen graag aan 

iedereen de beste service leveren en lopen daar langzaam 

maar zeker in vast. Steeds vaker hebben de eigenaren het 

gevoel dat de klanten het ritme van het kantoor bepalen 

en niet zijzelf. Topklanten moeten steeds vaker onnodig 

wachten, omdat kleinere klanten net zoveel tijd vragen. De 

behoefte om naar een ander business model om te gaan 

wordt steeds groter en in oktober van dat jaar besluiten ze 

het avontuur aan te gaan. Inmiddels is in 2014 het rende-
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jaren eigenlijk nauwelijks veranderd. Toen we begonnen 

met het nieuwe business model dachten wij dat we min-

der klanten zouden krijgen, tegen een hoger rendement. 

Dat waren ook de algemene geluiden in de branche des-

tijds. De praktijk wijst uit dat het aantal klanten eigenlijk 

gelijk gebleven is, maar dat we onze tijd inmiddels beter 

verdelen tussen de wensen van de verschillende klanten.”

2. Veel mensen denken dat bij invoering van een nieuw business 

model mensen ontslagen moeten worden. Hoe is dit bij jullie?

“Medewerkers ontslaan? We zullen in de aankomende 

aanpassingen geweest in de inrichting van de functies. 

Dat was een uitdaging, maar gelukkig voelde iedereen 

zich al snel thuis in de nieuwe rol.”

3. Hoe ga je nu om met nieuwe klanten? Is het makkelijker om 

ook een klant niet te accepteren? 

“Het grote voordeel is dat we nu heel snel weten – in het 

eerste gesprek al – of wij wel of niet iets kunnen beteke-

nen voor de klant en dat we dat hem of haar ook goed uit 

of wil passen – dan maken we dat meteen duidelijk. Het 

komt onze geloofwaardigheid ten goede en uiteindelijk 

kunnen de meeste klanten deze eerlijkheid enorm waar-

deren. Wij proberen wel altijd aan te geven waar ze dan 

wel het beste uit zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld bij 

ander kantoor of bij een aanbieder op internet.”

4. Heb je voor een specialisme gekozen?

“Stellema Advies is een allround kantoor. Per adviseur 

hebben we wel voor specialismen gekozen. Dat kan als 

je meerdere adviseurs in huis hebt. We zien wel dat door 

-

ker wordt. Ook onze klanten krijgen daar meer oog voor. 

Onze aandacht gaat in de toekomst ook sterk die kant op.”

VERDIEPEND
de nieuwe advieswereld

Klaas Jan Stellema: “Inmiddels kunnen – en willen – we niet 

meer terug.”

1. Hoe groot was je klantenbestand in 2011 en hoe groot is het nu?

“Onze portefeuille – het klantenbestand – is de laatste 
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wensen voor elkaar te krijgen en zijn we het gewoon gaan 

‘doen’. Op dat moment is het tijd om de ervaringen te 

gaan delen: wat is moeilijk? Maar vooral ook: wat gaat er 

goed en wat moeten we doorzetten? Al snel werd duidelijk 

dat iedereen steeds enthousiaster werd. Inmiddels kunnen 

– en willen – we niet meer terug. Met zijn allen zetten we 

een bedrijf neer waar we echt trots op kunnen zijn.”

8. Heb je bij de transitie ondersteuning gehad? Wat zijn je 

ervaringen hierbij?

“Als ik collega’s die in hetzelfde schuitje zitten een tip zou 

mogen geven: vind het wiel vooral niet zelf uit! De juiste 

ondersteuning bij dit traject zorgt voor nieuwe inzichten 

en geeft vertrouwen. Ook helpt het veel dat er iemand 

is die constant het proces bewaakt en zorgt dat zaken 

besproken worden die je normaal niet makkelijk ter tafel 

brengt. Zo blijft het niet bij dromen, maar maak je daad-

werkelijk stappen.”

9. Hoe breng je balans in de aanpassingen op korte en op lange 

termijn?

“Ook in ons kantoor was het druk. Toch loont het vrij 

snel om tijd te maken voor dit project. Overleg en com-

municatie zijn hierbij key issues. In het begin bespraken 

we elke casus met elkaar. We leerden van fouten en cor-

rigeerden elkaar waar nodig. Je neigt snel in oude ge-

woontes terug te vallen, maar door zaken met respect en 

openheid te bespreken maak je grote stappen.”

“In het begin lijkt elke casus op zich te staan, maar later 

merk je dat de meeste zaken veel overeenkomsten heb-

ben. Alleen door constant in gesprek te blijven vind je de 

zaken die er toe doen en krijgt een aanpassing succes.”

10. Als je nog een tip mag geven aan een collega-adviseur, welke 

zou dat dan zijn?

“Start bij je identiteit: denk na over wie en wat je wilt zijn 

als persoon én kantoor. Wees eerlijk naar jezelf: is je hui-

dige bedrijf hetgeen je voor ogen hebt of had? Zit jij aan 

het stuur of zijn het je klanten? Doe dingen die je energie 

geven, niet de zaken die energie kosten!” ««

5. Welke ‘beren op de weg’ ben je tegengekomen? En hoe ben je 

daarmee omgegaan?

“Die beren zaten vooral in het hoofd van mijn compag-

non en mijzelf. Het was wennen aan het nieuwe model. 

Als eigenaar en leidinggevende zal je nog extra stappen 

moeten zetten om ook je medewerkers enthousiast en 

mee te krijgen. Zij zijn tenslotte het visitekaartje van het 

bedrijf. Het verhaal dat jij vertelt, moet ook bewezen 

worden door je collega’s.”

“Zoals elke aanpassing, gaat ook deze niet zonder ups 

en downs. Geloven in je nieuwe verhaal vergt tijd en 

oefening. Als het even tegen zit, is de verleiding groot om 

terug te vallen naar het oude bekende. Daarnaast zijn we 

in onze branche niet gewend een klant te vertellen wat je 

nu eigenlijk allemaal voor ze doet. We blijven van nature 

toch een beetje op de achtergrond. Onder het mom van: 

‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en ‘dat 

weten ze toch wel’. We merkten echter dat onze relaties 

helemaal niet wisten wat we allemaal voor ze doen. Als 

wij het ze niet gaan vertellen, weten ze dat over vijf jaar 

nog niet. Naar verloop van tijd ging het steeds makkelij-

ker en inmiddels kunnen we nieteens anders meer. Dat 

willen we trouwens ook niet.”

6. En welke valkuilen ben je tegen gekomen? Welke kan je 

vermijden?

“Ieder kantoor is anders. Door lukraak de service van 

die je helemaal niet doet. Je belofte moet je wel waarma-

ken! Denk goed na over wie je bent en wat je wilt zijn 

voor je klanten. Kies voor datgene waar je goed in bent 

en focus daar je bedrijf op.”

7. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers je wensen niet alleen 

uitvoeren, maar ook echt doorlopen en doorvoelen?

“We zijn begonnen met de vraag: wat is de essentie van 

ons bedrijf en waar voelen we ons als kantoor en perso nen 

verwant mee. Dit hebben we eerst in een kleine groep 

besproken en daarna hebben we er ook de rest van de 

medewerkers bij betrokken. Dat gaf meteen een goed 

inzicht hoe we er allemaal in staan. Natuurlijk is er in het 

begin wat weerstand: ‘Dat kan toch niet, hoe doen we dat 

dan’. Maar al snel leek het ons allemaal prachtig om onze 

ADVISEURS OVER AANPASSING BUSINESSMODEL

In het ‘transitiejaar’ 2013 hebben heel wat adviseurs ervaring opgedaan met de 

aanpassing van hun businessmodel. Businesscoach Jelle Bartels heeft een aantal 

van hen begeleid. In een serie interviews legt hij hen een aantal pittige vragen 

voor. Welke ‘beren’ zijn ze tijdens de transitie tegengekomen en welke valkuilen 

stond in VVP 3 van 18 februari, de tweede in VVP 10 van 27 mei.

“DOOR KLANTENCASUSSEN 
MET RESPECT EN OPENHEID 
TE BESPREKEN MAAK JE 
GROTE STAPPEN”


