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satie. De vijf wezenlijke gebieden waar 
de veranderingen plaats gaan vinden 
zijn volgens hen:
- Een nieuwe wijze van besturen en 

verantwoorden, inclusief het bewerk-
stelligen dat de juiste mensen zich op 
de juiste zaken richten;

- Geef leiders bevoegdheden om te kie-
zen terwijl je tegelijkertijd beter ge-
bruikmaakt van de kennis van mede-
werkers;

- Focus op de markt waarin je leden 
(klanten/relaties) zich bevinden;

- Rationaliseer programma’s (schrap in 
je assortiment) en services, en focus 
op die onderdelen waarmee je echt 
iets kunt bereiken;

- Zorg er continu voor dat je systemen 
op orde zijn.

Het aspect ‘willen’ is bij deze verande-
ringen van groot belang. Het is niet al-
leen een rationele keuze, maar meer en 
meer wordt de focus op bepaalde mark-
ten of klanttypen ook een emotionele 
keuze.

Avatar
Net als hoofdrolspeler Jake in Avatar 
niet kon blijven switchen tussen het zijn 
van een mens of een Na’vi, kunnen orga-
nisaties niet van alle markten thuis zijn. 
En net als bij Jake wordt de uiteindelijke 
keus steeds vaker en voor een groter 
deel bepaald door de community waar 
je bij wilt horen.
Deelgenoot zijn is een voorwaarde voor 
succes. En deelgenoot zijn betekent 
meer dan ‘leverancier van een product 
of dienst’. Deelgenoot zijn betekent ook 
onderhouden van relaties en meeden-
ken met deze relaties over het steeds 
verder verbeteren van hun processen en 
hun aanbod. Deelgenoot zijn betekent 
tevens het openstaan voor ideeën, op- 
en aanmerkingen van anderen. Immers, 
je bent deelgenoot van een gezamen-
lijke activiteit. Alleen ga je de wedstrijd 
niet winnen.
De wezenlijke vragen achter de vragen 
aan het begin van dit artikel zijn dan 
ook: ‘Wie wil je voor wie zijn?’ en ‘Door 
wie wordt dit ook echt zo beleefd?’ De 
uitdrukking ‘Je kunt niet alles zijn voor 
iedereen’ wordt wat mij betreft in 2013 
verder aangescherpt: ‘Je wilt niet alles 
zijn voor iedereen’.

*Onno Ponfoort is adviseur bij Beren-
schot.

In de film Avatar hebben de 
Na’vi (bewoners van de pla-
neet Pandora) toegang tot 
een netwerk waarin het col-

lectieve geheugen van hun soort is op-
geslagen. Zij maken fysiek contact met 
elkaar en de wereld om hen heen - ‘they 
connect’. Hun begroeting ‘I see you’ be-
tekent veel meer dan het visuele zien. 
Het wil zoveel zeggen als ‘ik begrijp je’ 
of beter nog ‘ik weet wat je behoeften 
zijn’. Het is te vergelijken met het woord 
‘namasté’ uit het Sanskriet dat zoiets 
betekent als ‘de god in mij begroet de 
god in jou’.
In essentie is dit de droom van elke mar-
keteer: precies weten wat de behoeften 
zijn van de verschillende klanten zodat 
je hierop kunt inspelen met een aanbod 

dat precies goed is. Is het realistisch te 
denken dat je deze connectiviteit met 
alle mogelijke klanten kunt bereiken? 
Steeds vaker hebben organisaties door 
dat zij betere en scherpere keuzes moe-
ten maken in het wel of niet bedienen 
van verschillende klantgroepen. Maar 
kun je het je wel veroorloven een lead te 
laten lopen of afscheid te nemen van 
een klant? Vreemd genoeg gaat het be-
drijven die - ook in deze economisch 
krappe tijden - durven te kiezen voor 
een beperkt aantal klanten(groepen) 
voor de wind.

Verdomd goed verhaal
In een interview op Radio 1 op 3 januari 
gaf Jan van Hulst van Phoenix 3D Me-
taal de essentie van zijn succes weer: ‘In 
2009 hadden wij het moeilijk, er liepen 
klanten weg. Toen hebben we strategi-
sche keuzes gemaakt. In plaats van 
wachten op klanten, hebben wij geko-
zen voor klanten die bij ons passen en 
zijn we op hen afgestapt. Die klanten 
moesten vervolgens wel een verdomd 
goed verhaal hebben om niet met ons in 
zee te gaan. Wij zijn dus niet het lijdend 
voorwerp, maar we draaien de zaak om 
en zeggen: “Wij hebben de markt ge-
analyseerd en het marktsegment waarin 
jullie zitten, en wij gaan aan jullie toele-
veren.”’
Jan Hulsman, coo van Vanderlande In-
dustries, vertelde tijdens de Service Lo-
gistics Summit op 9 oktober dat de keus 
voor een beperkt aantal product-markt-
combinaties ervoor heeft gezorgd dat 
het bedrijf veel effectiever heeft kunnen 
opereren en 40 procent is gegroeid. De 
energie wordt nu gericht op die seg-
menten waar nog een koopkrachtige 
vraag is en de kansen voor Vanderlande 
het grootst zijn om een leidende positie 
in te nemen: ‘Al onze energie en investe-
ringen in nieuwe producten en diensten 
concentreren we in de gekozen sectoren. 
In andere sectoren gaan we alleen in op 
offertevragen wanneer we met ons 
standaardaanbod een reële kans van 
slagen hebben. Zo niet, dan doen we 
niet mee.’

Emotionele keuze
In hun boek Race for relevance, 5 radical 
changes for associations geven Harrison 
Coerver en Mary Byers aan hoe je rele-
vant kunt blijven, lees: verkozen wordt 
door je relaties. Alhoewel het boek zich 
richt op sectororganisaties zijn hun les-
sen toepasbaar voor elke b-to-b-organi-
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Zomaar een greep uit de klantvra-
gen die ik recent kreeg: ‘Wij willen 
de effectiviteit van onze marke-
ting verder verhogen’, ‘Wij willen 
onze marketing- en salesproces-
sen nog meer professionaliseren’, 
‘Wij willen ons duidelijker positi-
oneren’ en ‘Onze mensen moeten 
ons hele verhaal beter kunnen 
brengen’. Men lijkt er in 2013 alles 
aan te gaan doen om klanten te 
behouden en binnen te halen.


