
Stel, iemand opent een nieuw travel & lifestyle-hotel op Schiphol Amsterdam. Wat is dan 
hét symbool om de verbinding met de omgeving aan te gaan? Een vliegtuig. En dan bij 
voorkeur het indrukwekkendste passagierstoestel dat ooit is gemaakt: de BOEING 747. 
Verplaatsing van dat vliegtuig op andere wijze dan door de lucht is echter een complexe 
aangelegenheid. Regelgeving en vergunningen, transport van groot materieel en beperkte 
routes bemoeilijken het traject.

Wanneer je nu als zwaartransportbedrijf wordt 
gevraagd om het vervoer van dit vliegtuig op je 
te nemen, dan kun je twee dingen doen. Je kan 
natuurlijk gewoon een offerte uitbrengen voor 
wat er wordt gevraagd. Maar wanneer de op-
drachtgever ook andere minimaal even goede 
leveranciers heeft benaderd, loop je de kans te 
belanden in een prijsvechtersmarkt.

Een betere optie is om de klant te verrassen. 
Om niet alleen te leveren wat er gevraagd wordt, 
maar om ook nog een aantal andere opties voor 
te stellen die helpen om zijn compléte (klant)
droom te realiseren. Want die droom gaat verd-
er dan alleen transport van dit vliegtuig, ook al is 
de klant zich dat misschien niet eens bewust. 

Wees de ultieme klantdroomdenker. 

Op die manier creëer je samen een geheel nieu-
we dimensie van denken, waardoor je significant 
het verschil maakt in een markt zónder concur-
renten. 
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De ultieme klantdroomdenker verplaatst en ver-
diept zich in alles wat met de dromen van de 
klant te maken heeft. Daarbij kan je twee soorten 
onderscheiden:

Organisatiedromen: In bovenstaand voorbeeld 
droomt de klant wellicht over wereldwijde bewon-
dering, het aantrekken van meer hotelgasten of 
bekendheid bij B2B-klanten. Allemaal omzet- en 
exposuregedreven aspecten, die op het oog niet 
zoveel te maken hebben met de zuivere kostprijs 
van het transport.

Persoonlijke dromen: Hierbij gaat het om dingen 
die de beslisser/beïnvloeder persoonlijk verlangt. 
In dit geval wellicht de positie van nr.1-manager, 
de status van ondernemer van het jaar of miss-
chien wil hij simpelweg mooie dingen doen.

WAT ALS JE DROOMT VAN EEN BOEING IN JE TUIN?

DE ULTIEME 
KLANTDROOMDENKER



Klantdroomrealisatie-elementen zijn al die zaken 
die nodig zijn om de droom van jouw klant te re-
aliseren en te overtreffen. We onderscheiden drie 
levels van denken:
Level 1: Exact het product of de dienst die de klant 
van je vraagt. met wat technische benodigdheden 
daar om heen. In dit geval transport van A naar B. 
Bijvoorbeeld rijplaten voor onder de wielen, het 
in orde maken van vergunningen of levering van 
gecertificeerd personeel.
Level 2: Aan jouw product of dienst gerelateerde 
zaken maar wat een betere technische oplossing is. 
Bijvoorbeeld in plaats van een hijskraan dit takelt 
een verrijdbaar transport op veel wielen. Wat veel 
technische voordelen zoals minder vergunningen 
en kosten nodig heeft en beter is gekoppeld aan 
de droom van de klant die graag wil rijden over de 
weg. 
Level 3: Elementen die minder voor de hand lig-
gen maar die de klantdroom wel degelijk helpen te 
overtreffen. Dit soort zaken reiken meestal verd-
er dan je eigen product en/of dienst en daarom is 
goed begrip van de klantdroom een voorwaarde, 
evenals een grote dosis creativiteit. Zo kan je 
bijvoorbeeld:

a. De transportroute juist verlengen in plaats 
van zo kort mogelijk maken, waardoor het ge-
hele traject extra lang in de media zichtbaar is. 
b. Of het toestel een tijd op een openbare plaats 
(midden in het weiland) laten staan. 
c. Het gehele project breed uitmeten op alle 
social media-kanalen. Uiteraard met de juiste 
beelden, tekst en calls to action.
d. De overige media actief benaderen om extra 
aandacht via kranten, bladen en televisie te ga-
randeren.
e. Uitmuntende content verzorgen om in te zet-
ten op de eigen kanalen van de opdrachtgever 
- en waar mogelijk ook op die van jou.

Deze gebieden hebben meer on- en offline expo-
sure als doel. Wat direct gelinkt is aan de droom van 
de klant.

Hoe achterhaal je de droom van je klant? Vraag 
ernaar! Soms is de klantdroom nog niet helemaal 
helder of zelfs nog latent. Dan is het zaak dat jij 
je klant hier actief over bevraagt. Vraag naar het 
ultieme doel dat de klant voor zijn organisatie wil 
bereiken en hoe een vliegtuig in de achtertuin 
daarbij helpt. En vraag waar zijn winst ligt op het 
persoonlijke vlak. En vraag ook naar de persoonli-
jke droom. Je zal verrast zijn!

Om de klantdroom te bepalen probeer je om del-
en van de droom te definiëren waarover de klant 
zelf nog niet bewust heeft nagedacht – de latente 
klantdroomelementen. Heb je ze goed in beeld, 
dan maak je de klantdroomelementen actief 
door ze te benoemen in online en offline contact-
momenten met de klant. Je creëert hierdoor veel 
meer meerwaarde dan wanneer je alleen maar 
zou leveren wat de opdrachtgever in beginsel van 
je vroeg. En die meerwaarde maakt het verschil 
- de definitie van sales is dan ook om meer meer-
waarde te leveren dan een ander.

Vervolgens ga je op zoek naar wat er nodig is om 
de volledige klantdroom te realiseren en zelfs te 
overtreffen. Zet alle mogelijke dromen van de 
klant in volgorde van belangrijkheid en verzin 
voor elke droom een actie die extra bijdraagt aan 
de realisatie ervan. Dit zijn de klantdroomreali-
satie-elementen. En kijk hierbij vooral ook verd-
er dan alleen jouw eígen producten en diensten. 
Zwaar transport bijvoorbeeld is niet de uiteindeli-
jke droom van de klant, het is hooguit een middel 
om de echte droom te bereiken. 

DE KLANTDROOM EN 
HAAR ELEMENTEN 

DRIE LEVELS IN 
KLANTDROOMREALISTIE- 
ELEMENTEN



Wanneer je dat weet, weet je ook welke vragen je 
in je salesafspraken moet stellen om de klant uit te 
dagen op zijn klantdroom. Hoe zou elk klantcontact 
er uitzien wanneer je de beste klantdroomdenker 
bent? Creëer met je team een boerenslimme mani-
er van sales bedrijven - online en offline – waarmee 
je de klant in ieder contact weer verrast en uitdaagt.

Je kan je zelfs laten afrekenen op behaalde 
klantdroomdoelstellingen in plaats van op levering 
van alleen je product of dienst. Dit is mogelijk een 
heel interessant businessmodel, waar veel klanten 
fan van zijn. En heb je die wijze van denken eenmaal 
te pakken, dan staat niets meer in de weg. Waarom 
bel je de klant niet op en verzin je samen een nieuw 
plan? Voor een nog groter transport. Of voor een 
nog groter hotel…  Zo creëer je je eigen markt.

BOERENSLIM 
SALESSYSTEEM

Met level 1 maak je niet het verschil. Sterker nog, 
als er ook nog andere aanbieders meedingen dan 
beland je waarschijnlijk in een prijsvechtersmarkt.

Met level 2 lever je wel al iets extra’s, namelijk jouw 
expertise op het gebied van zwaar transport. Het 
gaat hier om zaken die de klant zelf vaak vergeet, 
maar die onmisbaar zijn voor het project (vergun-
ningen, certificering). of een iets betere technische 
oplossing. Maar een béétje slimme concurrent 
heeft dit ook in de aanbieding. Dit is de old school 
cross en upsell.

Met level 3 daarentegen maak je significant het 
verschil! Je toont de klant een nieuwe dimensie 
van denken. Waarbij je meteen ook de meeste 
meerwaarde creëert op zijn droom. Het hele vlieg-
tuigtransport met twee dagen verlengen om veel 
meer media-exposure te krijgen, is een schitterend 
voorbeeld van het ultieme klantdroomdenken. De 
hogere kosten zet je af tegen het anders moet-
en inkopen van losse media-aandacht buiten het  
project om. 

Slechts weinig organisaties denken verder dan  
level 1 en 2. Terwijl je juist met level 3 het verschil 
maakt, want alleen dan ben je meer van betekenis 
op de totale droom van jouw klant. 

Omdat de elementen uit level 3 vaak verder reiken 
dan jouw eigen product en/of dienst, verzamel je 
de beste partners om je heen, die het beste bij jou 
passen. Hiermee creëer je een eigen ‘ecosysteem’ 
van leveranciers, dat je bij meerdere klanten kan 
inzetten. Met deze partners kan je ook financiële 
afspraken maken en zo een nieuw businessmod-
el vormen. Stel dat iedere klantdeal zou bestaan 
uit 20% extra omzet uit je partnerecosysteem. Wat 
zou de klant daarvan vinden? En wat betekend dit 
voor jouw omzet en marge?

Op welk level denken en leveren jullie?

Een boerenslim salessysteem kan je vooraf al in-
richten. Breng als eerste stap van jouw verschil-
lende klanttypen de klantdroom in kaart. En bep-
aal daarna de klantdroomrealisatie-elementen die 
nodig zijn om de droom te realiseren. De volgende 
stap is het verzinnen per droomelement de beste 
uitdagende open vragen en welke content, over het 
klantdroom element in context tot de klantdroom 
en afsluitende met een uitdagende open vraag, die 
je moet hebben om de klant te verrassen.

Hoeveel levert 4,7 miljard media uitingen uw organ-
isatie op? 

En wat hebben we daarvoor allemaal nodig?



In welke mate speelt jullie organisatie meetbaar een rol in het realiseren van 
de totale droom van de klant in de laatste deals?

Wil je weten waar je met jouw team en organisatie staat op het gebied van 
klantdroomdenken met een modern on- en offline boeren slim salessysteem? 

Doe dan De Commerciële Revolutie Inspiratiesessie met je team of lees het 
boek ‘De Commerciële Revolutie‘.

Ontketen een commerciële revolutie binnen een 
kwartaal en maak het verschil!

Oprichter van de ‘The Social Selling Company‘ en ‘De Commerciële Revolutie‘. 
Berkman wist zich met zijn team de afgelopen 19 jaar te profileren als 
commercieel expert op het gebied van significante organische groei in on- en 
offline commercie met resultaatafhankelijke beloningsmodellen. 
Hij bracht meerdere populaire managementboeken uit, waaronder:
‘De Commerciële Revolutie’ en LEF, het geheim van marktverstoorders ontrafeld. 
Voor feedback en uitdagingen kan je hem mailen: wb@d-c-r.nl

Wessel Berkman

WAAR STAAT JULLIE ORGANISATIE?


