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Spring op de digitale sneltrein met deze 5 gouden tips 



#0 INTRO. OVERWIN JE DIGITALE DREMPELVLEES!

De digitalisering is definitief ingezet en heeft zich 

inmiddels al in de gewoonten van de consument 

genesteld. Adieu persoonlijk contact en dito 

dienstverlening, leve de digitale samenleving? Zonder te 

willen doemdenken: wie de digitale sneltrein mist, heeft 

weinig overlevingskansen op lange termijn. Maar 

hetzelfde geldt ook omgekeerd. Een sterk 

gedigitaliseerde onderneming zonder warme en 

persoonlijke service zal geen hoge ogen gooien. Beide 

gaan hand in hand. 

Wim Hamaekers
Founder One Inch Whale

2020, een jaar waarin zowel kleine als grote handelszaken genoodzaakt werden om te

digitaliseren. Voor sommige ging dat al wat beter dan andere. Er werd snel een

facebookpagina, Instagram of e-commerce site opgezet. Niet altijd werd er echter grondig

nagedacht over wat de consument écht nodig heeft. En laat nu net dat aan de basis liggen van

ondernemingen die succesvol digitaliseren. Het komt erop aan goed op de noden van de klant

in te spelen en alle frustraties in het aankoopproces weg te nemen. Digitalisering kan hier een

uitkomst bieden en dit zonder de meest geavanceerde e-commerce platformen in te schakelen.

In deze paper geven we 5 gouden tips om je digitaliseringsproces in goede banen te leiden.

Zonder drempelvrees. Zonder al te complexe modellen of processen. Het kan!

1. Ken de noden & frustraties van uw klanten!

2. Breng oplossingen in kaart, afgestemd op de noden van de klant die de frustraties
wegnemen.

3. Schrik niet van het vele, vaak complex ogend werk maar implementeer stap voor stap.

4. Houd de vinger aan de pols & installeer continue feedbackloops met je klanten.

5. Communiceer op een authentieke manier en zet de klant daarbij altijd centraal

En misschien wel het belangrijkste: panikeer niet en stel je open op.

Veel succes met je digitaliseringsproces!

Het One Inch Whale Team



#1 KEN DE NODEN EN FRUSTRATIES VAN UW KLANTEN

1. GEBRUIK BESTAANDE 
DATA

2. VERPLAATS JE IN DE 
KLANT

3. BEVRAAG JE KLANT

HOE DOE JE DIT?

“Your most unhappy 

customers are your 

greatest source of 

learning”

Bill Gates

De belangrijkste reden waarom digitalisering faalt? De ontbrekende
kennis van je klanten en hoe ze beslissen. Alles begint met het kennen
van je klanten en prospecten:

• Waar zijn ze naar op zoek?

• Welke noden hebben ze?

• Wat frustreert hen?

Het gaat hierbij over het in kaart brengen van noden en fricties op
het vlak van het aanbod alsook op het vlak van het aankoopproces,
en de mate waarin dit vandaag reeds gedigitaliseerd is.

Hoe doe je dit?

Bekijk hoeveel je eigenlijk al weet. Welke bronnen en data zijn
beschikbaar die je zo kan raadplegen om meer over je klanten te
weten te komen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkoops- en
gedragsdata.

Stel jezelf in vraag, verplaats jezelf in de schoenen van je klant en
ga ervan uit dat er nog heel veel te verbeteren valt. Breng de
customer journey van je klanten in kaart en gebruik daarbij de
customer journey map template.

Bevraag je klanten rechtstreeks, persoonlijk, telefonisch, via mail of
een korte vragenlijst. Je zal zien dat de meeste mensen erg
bereidwillig zijn om hun mening over je producten of diensten te
delen.

Wees er je bewust van dat er meerdere perspectieven zijn. Dé
klant bestaat immers niet. Elke persoon is uniek en heeft zijn eigen
wensen en voorkeuren . Door verschillende stemmen te horen krijg je
een meer gelaagd en compleet beeld van de problemen en
mogelijke oplossingen die je kan bieden.



#1 GEBRUIK DE “CUSTOMER JOURNEY MAP TEMPLATE”
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ORIENTATIE
AFWEGING VAN 
ALTERNATIEVEN

AANKOOP CONSUMPTIE EVALUATIE

Hoe verwerf je nu bekendheid, 
wat zijn de belangrijkste kanalen?

OPPORTUNITEITEN
Wat zijn opportuniteiten om meer 
bekendheid te verwerven? 

Noteer hier welke
actie nodig is om het 
problem op te lossen

ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION

Noteer hier de 
frustratie of het 
probleem

PROBLEM PROBLEM PROBLEM PROBLEM PROBLEM PROBLEM PROBLEM

Hoe zorg je ervoor dat mensen je 
merk / zaak overwegen in het 
aankoopproces?  Wat zijn de 
belangrijkste momenten van 
contact?

OPPORTUNITEITEN

Hoe activeer je mensen om tot 
aankoop over te gaan?   

OPPORTUNITEITEN

Hoe ziet je service eruit?  

OPPORTUNITEITEN

Hoe zorg je ervoor dat mensen 
loyaal zijn?  

OPPORTUNITEITEN



#2 BRENG OPLOSSINGEN IN KAART ~ NODEN & FRUSTRATIES

1. DENK “OUT OF THE 
BOX”

2. BETREK EXTERNE 
PERSONEN

3. GEBRUIK DE IDEA 
TEMPLATE

HOE DOE JE DIT?

Eens het duidelijk is waar de noden en frustraties van je (toekomstige)
klanten liggen, kan je aan de slag met het genereren van
oplossingen en ideeën. Het zoeken naar oplossingen die een
antwoord bieden op de noden van je klant en alle frustraties
wegneemt, is echter geen evidente zaak. Doordat je dagelijks bezig
bent met je zaak, heb je immers vaak een ‘tunnelvisie’. Een veel
gehoorde barrière om verder met je zaak te ontwikkelen is ‘ja
maar…..we hebben dat al gedaan, ….het kost te veel’. Om echte
oplossingen en ideeën te vinden, is echter een frisse kijk en
openheid nodig. Gebruik daarom in plaats van “Ja maar…”, “Ja
én….als we nu eens…”.

Hoe doe je dit?

Denk “’out of the box” en treed uit je comfortzone. Kijk naar
concurrenten of naar andere sectoren. Wat doen zij? Wat kan ik ervan
leren? Hoe lossen zij de frustraties van de klant op?

Betrek andere personen in de brainstorm. Betrek je klanten. Ze
hebben vaak een frisse kijk op de zaak en helpen je om uit je
comfortzone te stappen. Wees wel open en doe alsof er geen
barrières (geld, middelen, tijd….) zijn, alsof alles mogelijk is.

Gebruik de Idea Template. Vaak is er geen tekort aan ideeën. Deze
template helpt je om je ideeën te groeperen en ervoor te zorgen dat
je niet halsoverkop met een niet haalbaar of weinig origineel idee aan
de slag gaat.



#2 GEBRUIK DE “IDEA TEMPLATE”

YELLOW IDEAS – HOW?

RED IDEAS – WOW!

Het is moeilijk om het idee 
te implementeren maar is 
wel erg uniek en origineel.
Ideeën voor de toekomst
Dromen en uitdagingen
Kunnen de ‘red ideas’ van 
morgen zijn.
De vraag is ‘Hoe?’ dit toch te 
verwezenlijken op lange 
termijn?.

Het is mogelijk om het 
idee op korte termijn te 
implementeren én het is 
erg uniek en origineel.
Innovatieve ideeën 
Kan een doorbraak 
betekenen.
Opwindend idee. 
Wow! Gewoon doen! 

BLUE IDEAS – DO IT NOW!

ORIGINALITEIT VAN HET IDEE (UNIEK, DIFFERENTIEREND)

NIET INTERESSANT 

Het idee is niet erg 
origineel of uniek, maar 
het is wel makkelijk te 
implementeren!
Weinig risico
Wordt doorgaans goed 
aanvaard door de klant
Er zijn voorbeelden van 
concurrenten beschikbaar.
Deze ideeën implementeer 
je best meteen.  
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Als iets moeilijk haalbaar 
is én het is niet origineel, 
begin je er beter niet aan.



#3 IMPLEMENTEER STAP VOOR STAP

1. ZOEK NAAR QUICK 
WINS

2. HET MOET NIET 
PERFECT ZIJN

3. TEST VERSCHILLENDE 
OPLOSSINGEN UIT

HOE DOE JE DIT?

“There is no one giant 

step that does it, it's a 

lot of little steps” 

Peter A cohen

Eerder dan lang naar de perfecte oplossingen te zoeken, en
deze pas te implementeren wanneer je alle details hebt
uitgewerkt, is het vaak beter om sneller tot actie over te gaan
en al doende te leren en te verfijnen. Het credo hier moet
zijn: “Fail fast!”

Hoe doe je dit?

Implementeer wat je al kan implementeren. Vaak zijn er al
heel wat quick wins die je zo kan uitvoeren.

Ook voor complexere zaken is het vaak beter al een ruwe
uitvoering in werking te stellen en er zo verder aan te
sleutelen.

Meet de resultaten, en vraag feedback, zodat je
voortdurend verbeteringen kan aanbrengen.

Soms kan het nuttig zijn om verschillende varianten van
mogelijke oplossingen te testen, duidelijke
uitkomstverwachtingen te formuleren, en doorgaan met de
beste oplossing of een combinatie van elementen.



#4 INTEGREER CONTINUE FEEDBACKLOOPS

1. INTEGREER IN JE 
PROCESSEN

2. HOU HET KORT EN 
GEFOCUST

3. OVERWEEG DE 
OPZET VAN EIGEN  
‘TESTPANEL’ 

HOE DOE JE DIT?

“Feedback is the 

breakfast of champions”

Ken Blanchard

Het is belangrijk de vinger aan de pols te houden bij wat je
klanten denken en voelen, en hen regelmatig om feedback te
vragen over de dingen die je doet of implementeert. Dit stelt
je in staat om sneller aanpassingen of verbeteringen door
te voeren, op weg naar een optimale oplossing die volledig
aansluit bij hun wensen en verwachtingen. Met continue
feedbackloops voorkom je dat je oplossingen implementeert
die suboptimaal zijn, en kostbare tijd en geld verliest door
helemaal opnieuw te moeten beginnen wanneer iets niet
goed uitpakt.

Hoe doe je dit?

Bevraag je klanten persoonlijk, telefonisch, via mail of een
korte survey over specifieke acties die je onderneemt.

Maak het jezelf en je klanten gemakkelijk om feedback te
geven door een bevraging in je processen te integreren.

Denk goed na over de doelstellingen van je actie en zet deze
om in een korte en gefocuste bevraging.

Focus je vooral op de negatieve feedback. Daar leer je
immers meer uit dan de positieve feedback.

Soms loont het om een eigen ‘community’ of testpanel op
te zetten van klanten die je regelmatig bevraagt. Zo heb je
snel toegang tot feedback en geef je hen het gevoel een
bevoorrechte stem te hebben in het bedrijf.



#5 COMMUNICEER MET JE KLANT

1. WEES AUTHENTIEK

2. STEL JE KWETSBAAR 
OP

3. STEL DE KLANT 
CENTRAAL

HOE DOE JE DIT?

“Communication is only 

effective when we 

communicate in a way 

that is meaningful to the 

recipient, not ourselves”

Rich Simmonds

Klanten verwachten dat bedrijven open, transparant en
authentiek communiceren. Dat betekent dat je jezelf als
bedrijf kwetsbaar moet opstellen en ook moet
communiceren wanneer iets minder goed gaat dan verwacht.
De klant zal dit waarderen waardoor de connectie met hen
alleen maar zal vergroten.

Hoe doe je dit?

Wees authentiek. Communiceer over dingen die je hebt
gedaan of acties die je hebt ondernomen, en vermijd holle
woorden.

Stel je kwetsbaar op. Ook als de dingen niet lopen zoals
verwacht, mag je daarover communiceren. Niemand is
immers perfect en daar zullen de meeste klanten zich in
herkennen.

Stel de klant in alle communicatie centraal en vraag jezelf
af hoe de communicatie of de acties waarover je
communiceert de klant ten goede komt.



Wim Hamaekers

wim@oneinchwhale.com

+32 498 46 06 72

Jasper Scheir

jasper@oneinchwhale.com

+32 497 35 69 41

Zin in meer?

Over One Inch Whale
We helpen KMO’s en kleine ondernemingen om relevant en duurzaam te zijn in de complexe wereld van vandaag. We
geloven dat succesvolle ondernemingen die ondernemingen zijn die voortdurend tegemoet komen aan de noden en
frustraties van hun klanten, een sterke purpose hebben en deze ook weten te vertalen in alle mogelijke touchpoints.
One Inch Whale begeleidt klanten hierbij en biedt door middel van krachtige inzichten en aanbevelingen de
handvaten om een bloeiende en toekomstgerichte zaak uit te bouwen! www.oneinchwhale.com -
againstthetide@oneinchwhale.com

• In kaart brengen  van noden en frustraties van je 
klanten

• Integratie consumenten feedback loops

• Analyse van bestaande data

• Co-creatie sessies en workshops

• Klantonderzoeken & marketingonderzoeken

• Trendanalyse & predictie klantgedrag

• Merk identiteit & persoonlijkheid

Hoe kunnen we je helpen?

mailto:wim@oneinchwhale.com
mailto:jasper@oneinchwhale.com

