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HELP, MIJN KLANTEN WILLEN 
NIETS BETALEN!

‘M
ijn klanten willen helemaal niet betalen!’ 
roept Otto tijdens onze eerste kennisma-
king. Otto is eigenaar van een middelgroot 

allround advieskantoor (alleen pensioen- en hypotheek-
dossiers heeft hij uitbesteed). Zijn focus ligt sinds 2014 
vooral op zakelijke klanten. Zijn portefeuille heeft vanuit 
het verleden een groot deel particuliere relaties (70 pro-
cent). In het eerste kwartaal van 2014 heeft Otto met 
hulpmiddelen van gerenommeerde partijen in de markt 
zijn uurtarief berekend. Daarna heeft hij samen met zijn 
adviesteam dit uurtarief uitgezet bij een aantal zakelijke 
klanten. Na een testperiode van ongeveer twee maanden 
is er nog geen enkele klant overgegaan naar zijn nieuwe 
tarief. Wat is er aan de hand?

STEVIGE UITDAGING

Na de zomervakantie van 2014 hadden Otto en ik een 
afspraak over deze uitdaging. Na een korte kennismaking 
en het voorleggen van zijn ‘probleem’ hebben wij samen 
de genomen stappen bekeken. Op hoofdlijnen zag het er 
allemaal goed uit. Otto had: 
1. het tarief secuur vastgesteld (en zelfs meerdere midde-

len aangeschaft en gebruikt om dit te controleren),
2. de ‘juiste’ relaties geselecteerd (de zakelijke klant is 

over het algemeen al gewend om per uur te betalen 
voor andere adviseurs),

3. zijn buitendienst uitvoerig geïnstrueerd. 

Vaak zien wij bij kantoren dat adviseurs het vrij lastig 
vinden om een ander verdienmodel bespreekbaar te 
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maken bij een klant. Volgens Otto was dat in zijn geval 
niet zo. Zijn adviseurs hadden hem allemaal duidelijk 
gezegd dat ze de uitdaging wilden aangaan. Hoe was het 
dan toch mogelijk dat zowel bij Otto als bij zijn adviseurs 
meer dan vijftien klanten ‘nee’ zeiden op de vraag of ze 
wilden overgaan op het nieuwe tarief? 
Juist bij het aanpakken van je business- en/of verdienmo-
del ligt het succes in nuances en een zorgvuldige commu-
nicatie. Want zeg nu zelf: de klant betaalt al jaar en dag 
voor jouw services, in de vorm van de provisie in de pre-
mie. Het grootste verschil is dat je het bedrag duidelijk 
gaat maken. En dat een klant dat nu even moeilijk vindt, 
is niet meer dan normaal. De adviseur vindt het immers 
zelf ook nog best lastig. Je mag dus best de tijd nemen 
om dit in ieder geval zo makkelijk mogelijk te maken.

ANDERE VERWACHTINGEN

Wat voor ons als adviseur ‘gewoon’ is, is dat voor de 
klant helemaal niet. Ter illustratie: in mijn eigen advies-
praktijk kwam ik ook steeds klanten tegen die dachten 
dat ik geld verdiende aan het behandelen van een scha-
degeval. Sterker nog. Sommige klanten waren echt ver-
baasd dat ik geen percentage van de uitkering ontving!
Het start bij het begrijpen waar we waarde toevoegen 
voor onze klanten, dat we dit leren vertellen en dat we 
dit ook ondersteunen met alle stukken die we met onze 
klanten bespreken. Wij hebben dit contact met de klant 
opgezet in de volgende stappen: 
– K(ennismaking) 
– I(nventarisatie)
– A(dviseren)
– I(mplementatie)
– O(nderhoud)

Bij elk van deze stappen is het belangrijk om te begrijpen 
op welke manier je waarde toevoegt, maar ook hoe je 
deze waarde dan vervolgens levert.
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“KENNISMAKING WAARVOOR DE KLANT 
MINDER DAN EEN 9 GEEFT, LEIDT NIET 
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Maar verschillende andere zaken die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie (of het nu gaat om een nieuwe klant 
of een bestaande klant) waren nog niet op orde. Vooral 
de uitleg en de motivatie richting de klant was niet veel 
meer dan: ‘Dat hebben we zo berekend’, ‘Dat hebben 
we minimaal nodig’ en ‘Uiteindelijk gaat u overal een 
uurtarief betalen’. Hoewel allemaal waar, is dit nu niet 
het cadeautje waar je klanten op zitten wachten. Zij wil-
len graag weten wat je voor ze gaat betekenen voor het 
bedrag dat je aan ze gaat vragen!
Als je je succes op een transitie wil vergroten, zal je ook 
veel energie moeten stoppen in de manier waarop je je 
aanbod en tarief wil overbrengen. Denk behalve aan je 
minimaal verplichte documenten ook aan:
1. een goed en leesbaar overzicht van de service die je 

gaat verlenen (neem deze met de klant door),
2. een voorbeeld van een adviesrapport dat je maakt 

(laat dit de klant ook zien),
3. een voorbeeld van het onderhoudsrapport dat je 

maakt (laat dit de klant ook zien),
4. voor nieuwe klanten: een voorbeeld van wat je hebt 

opgeleverd voor een andere ‘vergelijkbare’ klant (het 
liefst meerdere voorbeelden),

5. voor bestaande klanten: een voorbeeld van wat je het 
afgelopen jaar (liever nog: in de afgelopen jaren) hebt 
opgeleverd dankzij jouw service en adviezen.

MAAK MEERWAARDE DUIDELIJK

Bij Otto waren wel documenten aanwezig, maar deze 
werden eigenlijk nooit ingezet tijdens de gesprekken. 
Otto en zijn adviseurs waren er ook van overtuigd dat 
klanten dit wel wisten. Er zijn echter veel onderzoeken 

-
ele huishouding bezig zijn, laat staan dat ze precies weten 
wat een adviseur daarbij voor ze zou kunnen betekenen. 
Juist daarom is het van groot belang om de klant van 
de juiste informatie te voorzien. Alleen op deze manier 
kunnen ze een juiste beslissing nemen. Het leveren van 
goede voorbeelden van de documenten die je levert, 
helpt mensen te begrijpen wat een samenwerking met jou 
voor ze kan betekenen. ««

EEN MOOI ADVIES- EN ONDERHOUDSDOCUMENT

Start morgen nog met het zo mooi en relevant mogelijk maken van jouw advies- 

en onderhoudsdocument voor de klant. Laat ze vanaf overmorgen bij elk 

gesprek - maar zeker bij het kennismakingsgesprek - zien. Alleen op die manier 

ga je steeds vaker te horen krijgen dat klanten het best ‘normaal’ vinden dat ze 

voor jouw dienstverlening moeten betalen!

KENNISMAKING IS CRUCIAAL

Bij Otto zat de uitdaging in de kennismakingsfase (bij be-
staande klanten: de ‘hernieuwde’ kennismaking). Tijdens 
deze fase leer je je klant kennen (en ongekeerd), bespreek 
je zijn of haar verwachtingen, zoek je uit wat je werkelijk 
kan betekenen, doe je op basis van dit een voorstel en 
besluit de klant al dan niet met je verder te gaan. Deze 
fase duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Natuurlijk 
mag dit ook langer duren. Maar omdat dit vaak de fase is 
waarvoor je geen geld rekent zal je uurtarief uiteindelijk 
omhoog gaan voor betalende relaties (of je haalt minder 
omzet dan je hebt begroot). 
Bij professionele kantoren wordt veel aandacht gegeven 
aan deze fase. Dat is niet zo gek, want onderzoek van 
onze collega’s uit Engeland wijst uit dat een klant voor 
een goede kennismaking een 9 wil kunnen geven. Bij een 
lagere score komt het eigenlijk nooit tot een (betalende) 
opdracht! 

NIET OP ORDE

Toen we dieper bij Otto gingen kijken was er eigenlijk 
maar één ding écht goed voorbereid: de totstandkoming 
van het uurtarief zodat dit kostendekkend (en winstge-
vend was) voor zijn bedrijf. En dat is goed, want het is 
immers erg belangrijk dat het nieuwe uurtarief de conti-
nuïteit van het bedrijf waarborgt. Otto had daarbij zelfs 
zijn eigen adviseurs ingeschakeld om dit mede te bepa-
len. Daarom waren zij ook zeer gemotiveerd om klanten 
over dit nieuwe verdienmodel op de hoogte te brengen. 

Jelle Bartels: “Zorg voor een zo mooi en relevant mogelijk 

advies- en onderhoudsdocument.”


