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4. Communicatie bij het uitvoeren van het project



VOORSTELLEN



Voorstellen

• Naam, bedrijf/organisatie en iets waar je trots op 
bent als het gaat om je eigen bedrijf/organisatie



• In slechts één minuut proberen je bedrijf zodanig te 
beschrijven dat een potentiële klant drang tot kopen 
voelt. Onderdelen:
– Een sterke opening: Spreek potentiële klanten aan met een 

sterke bewering of belofte. Bijvoorbeeld: Wij zorgen er als 
bedrijf voor dat de onderhoudskosten zo laag mogelijk zijn en 
blijven

– Een duidelijke boodschap: Benoem een aantal unieke 
eigenschappen van je bedrijf. Bijvoorbeeld: We werken alleen 
met eigen goed opgeleide vaklieden, we werken alleen met de 
beste producten, we kunnen een totaalpakket bieden etc. 

Elevator pitch



– Pas op voor jargon: Vermijd ingewikkelde (technische) termen, 
afkortingen en specifieke technische producteigenschappen. 
Opdrachtgever kent deze vaak niet. 

– Een sterk einde dat tot actie aanzet: Probeer tot een concrete 
afspraak te komen. Bijvoorbeeld: Zullen wij een keer bij u 
langskomen voor een vrijblijvende beoordeling?

Elevator pitch



EFFECTIEF COMMUNICEREN



Effectief communiceren

• Zender-----Boodschap------- Ontvanger

• Niet communiceren bestaat niet: verbale en non-
verbale communicatie

• Communicatie begint met luisteren



Wat bepaalt hoe jij en je 
boodschap overkomen? 

• Drie factoren spelen een rol:

– Verhaal (inhoud)

– Houding (wat met ziet)

– Stem (wat men hoort) 



Hoe komt je boodschap 
over?

Boodschap15

Stem

32

Houding

53

Verbaal



Communicatievaardigheden

• Gespreksniveaus:

– Inhoud

–Procedure

– Interactie

–Gevoel



Communicatievaardigheden

• Gespreksstijlen:

–Profileren (ik)

–Aansluiten (de ander)

– Enthousiasmeren (samen)



‘De Dansvloer’: niveaus en stijlen in een gesprek

Profileren (ik) Aansluiten (de ander) Enthousiasmeren 
(samen)

Inhoud

Procedure

Interactie 

Gevoel

Communicatievaardigheden



Aansluiten
• In contact met de ander: iedereen aan de LSD!

• LSD:

– L = Luisteren

– S = Samenvatten

– D = Doorvragen



Mondelinge communicatie

• Luisteren:
– Is je eigen mening voor je houden, niet oordelen

– Zwijgen en anderen laten praten, stiltes laten vallen

– Niet onnodig onderbreken

– Aandacht bij de ander houden

– Rustig zijn, niet te snel praten, tijd nemen

– Laat duidelijk merken dat je luistert



Mondelinge communicatie

• Samenvatten:
– 'bedoel je....begrijp ik goed dat je...., als ik goed 

geluisterd heb dan....'.

– Vat het gesprek aan het eind samen, ook de 
eventuele afspraken die gemaakt zijn



Mondelinge communicatie

• Doorvragen:
– Gesloten vragen: Ja/Nee

– Open vragen: 



COMMUNICATIE BIJ VERKOOP EN 
ACQUISITIE



Product of dienst?



Product of dienst?
Product: voorbeeld verf Dienst: voorbeeld onderhoud

Tastbaar Niet/minder tastbaar

Op voorraad Niet op voorraad

100% materiaal 15% materiaal, 85% arbeid

Kwaliteit wordt bepaald door de mate 
waarin het aan de reële 
producteigenschappen voldoet

Kwaliteit wordt bepaald door:
• Kwaliteit van het product
• Bewust technisch werken
• Wijze van organiseren
• Wijze van communiceren

Beperkte rol van de klant: minder 
persoonlijk

Grote rol van de klant: persoonlijk

Het bestaat bij afname Het bestaat nog niet bij afname 
(vertrouwen!)



Waarop letten particuliere 
opdrachtgevers?
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Waarop letten VvE’s? 
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Wat heb je nodig?

Vaktechnische

competenties

•Kennis producten, materialen

•Kennis ondergronden

•Oordeelvorming

•Creativiteit 

Organisatorische

competenties

•Plannen en organiseren

•Werk indelen 

•Resultaatgerichtheid

Sociaal communicatieve

competenties

•Samenwerken 

•Overtuigingskracht

•Betrokkenheid

•Communicatie 

•Klantgerichtheid

Taakgerichte 

competenties

•Besluitvaardigheid

•Inzet

•Initiatief  nemen 

•Kwaliteitsbewustzijn

•Flexibiliteit 



Verkopen van onderhoud

• Verkopen van onderhoud 
= 

verkopen van vertrouwen

• Vertrouwen door:
– Onderscheidend concept

– Eerder uitgevoerd werk

– Ervaring in de oriëntatiefase 
(communicatie, nakomen afspraken)

– Gesprek van de opname

– Offerte

– Ervaring tijdens voorbereiding, 
uitvoering, opleveren en nazorg

Adviserend 
verkopen



Onderscheidend concept



Onderscheidend concept



Onderscheidend concept



Samenwerking

Onderscheidend concept

http://www.exterio-vp.nl/
http://www.exterio-vp.nl/
http://induco-online.nl/
http://induco-online.nl/
http://www.factor-v.nl/over-ons/partners/
http://www.factor-v.nl/over-ons/partners/


Verkopen van onderhoud

• Verkopen van onderhoud 
= 

verkopen van vertrouwen

• Vertrouwen door:
– Onderscheidend concept

– Eerder uitgevoerd werk

– Ervaring in de oriëntatiefase 
(communicatie, nakomen afspraken)

– Gesprek van de opname

– Offerte

– Ervaring tijdens voorbereiding, 
uitvoering, opleveren en nazorg

Adviserend 
verkopen



1. Een adviserend verkoper levert niet een aantal 
inwisselbare diensten voor een bepaalde prijs. Hij 
biedt eerder unieke waarde voor die klant 

2. Een adviserend verkoper is niet uit op korte termijn 
succes, maar streeft naar continuïteit in klantrelaties

Adviseren over onderhoud



Het adviserend verkoopgesprek

1. Luisteren door open vragen stellen (wwwwwh) om zo de 
vraag – behoeften - latente behoeften van de klant helder 
te krijgen

2. Meedenken over eerst het probleem van de 
opdrachtgever en helpen die beter te formuleren/te 
herformuleren

3. ‘Verlangen’ simuleren door positieve punten van jouw 
dienst concreet te vertalen naar hoe dat de 
opdrachtgever op een geloofwaardige manier helpt. Wat 
voor probleem lost jouw dienst op?

4. Aanzetten tot actie door concrete vervolgafspraken te 
maken



Behoeften van de opdrachtgever: 
algemeen



• Decision Making Unit

• Groep mensen die onderdeel uitmaken van de 
besluitvorming rondom bepaalde aankopen

• 3 typen bij inkoop onderhoud

Behoeften van de opdrachtgever: 
specifiek bij zakelijke opdrachtgevers



• De technicus

– Bril: programma van eisen, kwaliteit

– Beïnvloeden met feiten, meten=weten, referenties (NEN 2767, 
meetbare prestaties, passende scenario’s etc.)

• De econoom

– Bril: financiële effecten

– Beïnvloeden met concept van een kosten- en baten –analyse 
(TCO, verlagen integrale onderhoudskosten etc.)

Behoeften van de opdrachtgever: 
specifiek



• De gebruiker

– Bril: effecten op dagelijks proces

– Beïnvloeden met tonen van voordelen en van voorbeelden van 
overlastbeperking (bewonersconsulent, communicatieplan, 
gebouwbeheerder etc.)

Behoeften van de opdrachtgever: 
specifiek



INSTRUMENTEN BIJ VERKOOP EN 
ACQUISITIE

• Werkopnameformulier

• Offerte



Werkopname: de rol van adviseur

• Werkopname gaat verder dan technische aspecten 
(onderdelen en hun conditie, kleuren, etc.)

• Ook organisatie en faciliteiten meenemen in het 
(advies)gesprek

• Werkopnameformulier maakt je geloofwaardig

– Bieden van structuur: ‘het klopt allemaal’   

+     

– Geven van invloed: ‘ik kan ‘m vertrouwen’

../../../../../../../Documents/OHNL/Acquisitie en offerte werkopnameformulier.doc


Werkopname: de rol van adviseur

Werkopname-formulier:
–Aandacht voor klant
–Geeft duidelijkheid
–Concrete afspraken maken (checklist)
–1 op 1 werkinstructie
–Onderscheidend

Hoe:
–Doornemen bij opname
–Uitwerken en toevoegen aan offerte



Werkopnameformulier

Werkopnameformulier.docx
Werkopnameformulier.docx


Enquête: offerte

• Ik heb mijn offertes specifiek aangepast aan 
de verschillende doelgroepen
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Ja

Nee



Offerte
Waaraan een goede offerte voldoet:
1. Ik heb u begrepen! 

- dat is eerste signaal aan de lezer: opschrijven wat het 
“probleem” en de verwachting van de klant is zijn 
(=opnameformulier bij offerte) Dit maakt de offerte persoonlijk! 

2. Dan de pas oplossing
- Vervolgens de manier van werken en het product/de dienst: 
wat is het aanbod en hoe wordt het uitgevoerd? 



Offerte
Waaraan een goede offerte voldoet:

3. De follow up van de offerte

- Welke vervolgstappen zijn er: daarmee laat je zien dat je een 
betrouwbare dienstverlener bent die het proces bewaakt

4. Taalgebruik in offertes

- Vermijd zoveel mogelijk clichés. Kies woorden die bij de 
organisatie passen. Correct Nederlands



Offerte
Waaraan een goede offerte voldoet: 

5. Indeling klantgerichte offerte:

– Opening

– Vraag/probleem/behoefte beschrijving 

– Het (product)voorstel 

– Prijs/investering

– Voordelen van de gekozen oplossing

– Actie 



COMMUNICATIE BIJ HET PROJECT



Doel: trouwe klanten

• Belangrijk(st)e doelstelling van het bedrijf: 
continuïteit 

• Van denken in klussen naar werken aan langjarige 
relaties



Doel: trouwe klanten



Effect van ontevreden 
klanten

• 90% van ontevreden klanten komen niet terug bij 
een bedrijf waarin ze teleurgesteld zijn

• Klachten worden 12 maal meer verteld dan 
tevredenheid: belangrijkste 
marketinginstrument is mond tot 
mond-reclame!

• Het kost negen keer zoveel tijd om een nieuwe 
klant te vinden dan er eentje te behouden                                            



Hoe krijg je trouwe klanten?

Basisfactoren: als niet o.k., daalt klanttevredenheid zeer snel. Bijv.: 

– schoon achterlaten werkplek

Prestatiefactoren: als niet ingevuld neemt klanttevredenheid af. 
Andersom neemt tevredenheid toe als wel goed ingevuld. Betreft het 
nakomen van afspraken en zo voldoen aan verwachtingen. Bijv.: 

– realiseren van de planning

WOW–factor: als opdrachtgever onder indruk, want niet onmiddellijk 
verwacht. Klanttevredenheid sterk verhoogd. Wanneer niet neemt de 
tevredenheid niet af. Bijv.:

– direct inzicht in voortgang van het project, online maken van 
afspraken



WOW-factoren bij 
communicatie

• Hoe kan de opdrachtgever (positief) verrast worden 
als het gaat om communicatie in fasen van 
uitvoering en opleveren en nazorg?

Acquisitie en 
aanvraag

Werk-
opname

Ontwerp/
bestek

en calculatie

Werkvoor-
bereiding

Uitvoering
Opleveren 
en nazorg



Voorbeelden uitvoering

• App zodat de opdrachtgever/bewoner zelf zijn afspraak kan 
plannen

• Proactief contact houden met de opdrachtgever over 
planning. Bijvoorbeeld elke dag een briefje met uitgevoerde 
en uit te voeren werkzaamheden

• Bijzondere wijze van informatieverstrekking:
– Spreekuur

– Infopunt -> keet/koffiecorner in de wijk



Voorbeelden oplevering en nazorg

• Feestelijke opening bij oplevering

• Bloemen na afronding werkzaamheden

• Aanbieden van een naslagdocument met alle 
gegevens

• Fotoreportage na afloop (voor én na)

• Juiste klachtenafhandeling 

• 2 maanden na oplevering tevredenheid meten



Inzet van juiste communicatie-
instrumenten  

Vóór realisatie • Werkopnameformulier
• Duidelijke offerte

Tijdens 
realisatie

• Opdrachtbevestiging
• Bewoners-/gebruikersbrief 
• Meerwerkregistratie 

Na realisatie 
nazorg

• Goede oplevermethodiek

• Goede nazorgmethodiek
• Kleur- en afwerkstaat
• Klachtenafhandeling
• Meten klanttevredenheid
• Aanbod meerjarenonderhoud



Meer- en minderwerk

• Op basis van goed vertrouwen of vastleggen?



Meer- en minderwerk

• Tijdig opmerken

• Direct melden

• Extra gemaakte uren en materiaalkosten netjes registreren

• Af laten tekenen door opdrachtgever

• Vertrouwen van de opdrachtgever (die weet waar hij aan toe 
is) 

• Extra gemaakte kosten kunnen ook afgerekend worden

• Meerwerkformulier

Meerwerkformulier.docx


Enquête: opleveren

Wij leveren mondeling op

Wij gebruiken voor het opleveren een standaard opleverformulier

Wij sturen het opleverformulier voorafgaand aan de oplevering naar de opdrachtgever zodat
hij/zij eerst zelf kan aangeven wat (nog) niet goed is



Effectief opleveren: stappen 
in het gesprek

1. Formulier bespreken

2. Werk bekijken en opleverpunten vaststellen

3. Kritische punten benoemen (onderhoudstips)

4. Garantie bespreken

5. Afspraken maken en vastleggen



Opleveren

• Opleverformulier

Opleverformulier.docx


Omgaan met klachten

• Tips:

– Benadruk bij oplevering dat er ondanks de professionele 
uitvoering zaken kunnen ontstaan (veel invloedsfactoren) 

– Leg uit dat melden belangrijk is (mogelijke vervolgschade)

– Maak melden laagdrempelig (mail, bellen) 

– Registreer meldingen en pak ze direct op

– Ga altijd terplekke kijken en handel af zonder discussie 
(‘welles/nietes’)


