
DE KRACHT VAN VERTROUWEN 
DE BASIS VOOR MEER OMZET EN WINST MET JOUW BESTAANDE KLANTEN



INLEIDING
Eerder schreef ik een e-book over mijn geheime recept om tot 
betere klantrelaties en loyale klanten te komen.

Bij klantloyaliteit gaat het om drie dingen: 

1. Vertrouwen
2. Aandacht 
3. Verrassen

Dit e-book gaat over de basis: ‘vertrouwen’. 

Met dit boek leg ik uit hoe ‘vertrouwen’ werkt en waarom het 
zo belangrijk is bij het bouwen van sterke klantrelaties. 



WAT IS VERTROUWEN?

In het woordenboek Van Dale is de volgende definitie van ‘vertrouwen’ op-
genomen: “geloven in iemands trouw en eerlijkheid”. Bij vertrouwen gaat het 
erom dat een persoon de verwachting heeft én erin gelooft dat een ander 
(persoon, groep óf organisatie) eerlijk is, iets goed zal doen en hem/haar niet 
zal benadelen. 

Als je altijd doet wat een ander van je verwacht, ontstaat er vanzelf vertrou-
wen. 

Vaak uit ‘vertrouwen’ zich in de bereidheid om op de één of andere manier 
afhankelijk te zijn van de ander. 

Hierna behandel ik achtereenvolgens de volgende belangrijke onderwerpen 
waarmee vertrouwen wordt opgebouwd:

 o open- en eerlijkheid
 o capaciteiten
 o resultaten
 o constante prijs en kwaliteit
 o verwachtingen
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OPEN EN EERLIJK ZIJN

Vertrouwen ontstaat o.a. door transparant en eerlijk te zijn. Vertel 
eerlijk wat een klant kan verwachten en zorg er vervolgens voor 
dat je deze verwachting altijd nakomt. Bij vertrouwen gaat het er 
vooral om dat je doet wat een klant verwacht. Vertel eerlijk wat 
goed gaat en wat (nog) niet. 

Stel zaken niet mooier voor dan ze in werkelijkheid zijn. Vaak wor-
den prachtige maar onjuiste verhalen verteld in folders, brochures 
en op websites. Of het nu gaat over kwaliteit, bereikbaarheid, prijs 
of service; wees eerlijk! 

Niets is vervelender dan een eerste klantervaring die tegenvalt. 
Dan sta je als bedrijf direct 1-0 achter.

Laat bestaande klanten aan het woord. Echte klantervaringen dra-
gen enorm bij aan het vertrouwen van anderen. Wees niet bang 
om minder goede klantervaringen te delen. Het feit dat je dit doet 
en durft, draagt bij aan meer vertrouwen en legt een basis voor 
nieuwe en sterkere klantrelaties.

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven met positieve en negatie-
ve klantervaringen op de website, betrouwbaarder worden gevon-
den dan bedrijven met alleen maar positieve klantervaringen op 
de website.
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CAPACITEITEN

Vertrouwen wordt ook bepaald door capaciteiten.
Hierbij gaat het niet alleen over de kennis die jij over 
jouw producten/diensten bezit en de informatie die je 
aan klanten verstrekt. Het gaat ook over geloofwaardig-
heid, talenten, vaardigheden en gedrag. 

Zorg dat je juiste én relevante informatie verschaft. Het 
gaat altijd om informatie die voor jouw klant belangrijk 
is. Zorg ervoor dat alle informatie klopt en dat de
informatie snel beschikbaar is. 
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RESULTATEN

Doe wat je belooft. Het nakomen van afspraken is essentieel om vertrouwen te 
krijgen en vertrouwen te behouden. 

Bedenk dat een klant je altijd zal afrekenen op jouw werkelijke resultaten. Als 
je niet waarmaakt wat je hebt beloofd, zal de klantrelatie kort zijn en is er geen 
basis voor een duurzame klantrelatie. 

Het is triest maar waar: “je behoort al snel tot de beste aanbieders in de markt 
als je gewoon doet wat je belooft”. 

Maak resultaten inzichtelijk en check steeds weer of de resultaten overeenko-
men met de verwachtingen van de klant. 
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CONSTANTE KWALITEIT EN PRIJS

Zorg voor een constante kwaliteit. Het gaat hierbij zeker niet altijd om de beste 
kwaliteit maar zorg ervoor dat de kwaliteit altijd ongeveer hetzelfde is. 

Jouw klant krijgt een verwachting bij jouw product of dienst. Als je aan deze 
verwachting voldoet, ontstaat en/of blijft er vertrouwen maar voldoe je niet 
aan de verwachting, dan neemt het vertrouwen in jouw bedrijf snel af. 

Voorbeelden van bedrijven met een constante kwaliteit zijn Hema en Action. 

Wat voor de kwaliteit geldt, is ook van toepassing op de prijs. Als jouw bedrijf 
bij klanten bekend staat om lage prijzen, verwacht een klant voor een nieuw 
product of een nieuwe dienst ook een lage prijs. 

Andersom werkt dat net zo. Een voorbeeld aan de bovenkant van de markt is 
Rolls Royce. Zorg voor een stabiel prijsbeleid.
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VERWACHTING STAAT CENTRAAL

Bij het onderwerp ‘vertrouwen’ staat de verwachting van klanten centraal. Bij 
alle bovenstaande onderwerpen gaat het erom dat een verwachting wordt 
vervuld. Een verwachting is bijna altijd meetbaar. 

Bedenk je steeds weer dat vertrouwen moet worden ontwikkeld, moet wor-
den verdiend en besef dat vertrouwen sneller is afgebroken dan opgebouwd: 
‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’.
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TOT SLOT EEN FORMULE

Tot slot nog iets om over na te denken. David Maister ontwikkelde een formule 
waarin de bovenstaande onderwerpen samengevat terugkomen:

Vertrouwen = (Geloofwaardigheid * Betrouwbaarheid * Kwetsbaarheid)
              Egocentriciteit

Met voldoende capaciteiten en de juiste intenties wordt je geloofwaardig.

Met het voldoen aan verwachtingen en het behalen van de juiste resultaten 
wordt je betrouwbaar

Door open en eerlijk te zijn wordt je kwetsbaar.

En door je aandacht te verleggen van jezelf naar je klant, verlaag je
egocentriciteit

Eigenlijk heel simpel dus ;-)

Dick Mik

Dit e-book is een publicatie van www.achterdeurdicht.nl
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