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Ontdek onze aanpak die jouw
bedrijf in ontwikkeling brengt.



Gerrit Jan Bargeman. Al 15 jaar kom ik in mijn werk als trainer/coach bij
verschillende bedrijven over de vloer. Veelal ondernemingen tot 250
medewerkers en een enkele keer mag ik bij nog grotere bedrijven in de
spreekwoordelijke keuken kijken. 

Wat mij keer op keer weer opvalt is dat er hard gewerkt wordt en dat de
medewerkers in de organisatie bezig zijn met klanten en processen. Ook zie ik
(bijna) elke keer weer kansen om te verbeteren in het voeren van
medewerkers- en verkoopgesprekken. Er kan veel meer uit de leidinggevende
/ ondernemer en uit de medewerkers gehaald worden. 

In deze whitepaper ontdek je onze aanpak die jouw bedrijf in ontwikkeling
brengt. Blije klanten, blije medewerkers en een continu verbeterend resultaat
met de Triple Groei Formule.

Laat je inspireren!

Welkom

In gesprek met....

Gerrit Jan



Van tevreden klanten naar ambassadeurs

Je herkent het vast; ooit begon je als zelfstandige. Alleen of met een paar mede-
werkers. Je bedrijf werd succesvol en stilletjes aan groeide je medewerkersbestand
naar 10, 25 of misschien wel 100! 

Kijkend naar die groei ontdek je dat dit meer is dan alleen maar groter worden en
meer mensen in dienst hebben! Er wordt ineens leiderschap van je verwacht… Je
bent een ander soort ondernemer geworden. Ondernemerschap dat verder gaat dan
alleen het bedrijf draaiende houden. Je bent verantwoordelijk voor je medewerkers,
hun ontwikkeling en wat dit kan betekenen voor jouw onderneming. 

Goed ondernemerschap krijgt er een laagje bij; goed leiderschap! En goed leiderschap
heeft meer effect op de klant, medewerker en resultaten dan je wellicht verwacht.

Goed leiderschap

De meeste bedrijven gaan voor een tevreden klant. Dit is natuurlijk een goede insteek
en als je dit doet dan heb je ook bestaansrecht. Je bedrijf loopt dan mogelijk goed en
je bent (redelijk) tevreden over jouw omzet en winst. Er wordt aan de klant geleverd
wat beloofd wordt. Aan de omzet wordt afgeleid hoe goed het loopt en de onder-
nemer / leidinggevende is tevreden als er jaarlijks groei zichtbaar is. Tevredenheid
overheerst en iedereen doet zijn best.  

De bedrijven die voor het stapje extra gaan worden schaarser. Dit zijn de bedrijven
waar het zo nu en dan lukt om de verwachting van de klant te overtreffen. De 
 klanttevredenheid is hier hoger en de klanten zijn loyaler. Een enkele keer komt een
klant met koekjes of gebak, omdat de klant positief verrast is. Het kost minder moeite
om nieuwe klanten te krijgen, omdat de mond tot mond reclame zijn werk doet. 



Inzetten op retentie loont!

Bij dit soort bedrijven wordt meer gemeten en ook meer overlegd. Dit soort
bedrijven is schaars. Het is bij deze organisaties gelukt om blije medewerkers te
maken die weer zorgen voor blije klanten. De klanten en medewerkers zijn de
ambassadeurs van het bedrijf. 

De medewerkers in de bedrijven die gaan voor retentie hebben het onderling goed.
Er is een positieve sfeer en er wordt open met elkaar gecommuniceerd. Vanuit de
leiding wordt feedback gegeven en er wordt gewerkt met duidelijke doelen. Iedereen
weet wanneer het werkoverleg is, draagt agendapunten aan en neemt actief deel
aan het overleg. Het regelmatig voeren van gesprekken borgt de aandacht voor
ontwikkeling van het individu. 

Dit alles met elkaar zorgt ervoor dat de medewerkers uitermate tevreden zijn en het
gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt; ze mogen meedenken over de
koers van het bedrijf. 

Als laatste zijn er bedrijven die gaan voor retentie (continu terugkerende
klanten). De inzet bij elk klantcontact is het overtreffen van de verwachting. De
doelstelling in deze organisatie ligt op het optimaal tevreden maken en
ontzorgen van de klant.

De medewerkers in deze organisatie komen om in het gebak.

De bedrijven die inzetten op retentie hoeven veel minder moeite te doen voor het
vinden van nieuwe klanten en medewerkers. Mond tot mond reclame vindt
continu plaats en zorgt onafgebroken voor nieuwe prospects, bezoekers en
medewerkers die graag bij jouw bedrijf willen horen. 

Het regelmatig in gesprek gaan met
medewerkers leidt tot een hogere

medewerkerstevredenheid.



Klantgerichtheid met een hoofdletter K

Ik geloof heilig in het geven van de juiste aandacht aan medewerkers. Werken
aan betrokkenheid, het geven van duidelijkheid, coaching en feedback maken
het verschil. Wanneer het jou lukt om de tevredenheid van jouw belangrijkste
balanspost te verhogen dan krijg je trotse ambassadeurs die in elk klantcontact
zorgen voor het juiste gevoel. 

Wanneer het jou lukt om de juiste mensen de juiste dingen te laten doen dan
krijg je een geoliede machine die in een continue flow bezig is met het bereiken
van betere resultaten. 

Mijn ouders stonden op de markt met een fruitkraam. Al van jongs af aan ging ik
mee naar de markt. 

Praktijkervaring

Klantgerichtheid werd met een hoofdletter K geschreven en bij alles wat mijn
ouders deden stond dit voorop. De sociale omgang met mensen en het zetten
van een stap extra zijn mij met de paplepel in gegoten. Dat ik hier anders in was
opgevoed, werd mij duidelijk toen ik ging werken in de Primafoon winkel bij KPN. 

In mijn eerste jaren daar verbaasde ik mij over de reactieve opstelling van
collega’s. Het was niet vanzelfsprekend dat er op klanten afgestapt werd, het
was niet noodzakelijk en het werd gewoonweg niet gevraagd van de
medewerkers. Ik merkte al snel dat dit niet paste bij mijn manier van werken. 

Wanneer een klant binnen kwam dan ging ik erop af. Het gevolg? Mijn resultaten
staken met kop en schouders boven die van mijn collega’s uit.

Een andere aanpak loont



Lager verzuim en betere verkoopresultaten

Dat verschil in resultaten kwam dus vooral door mijn aanpak. Het geven van
de juiste aandacht gecombineerd met het stellen van meer vragen maakten
het verschil. De klanten die ik geholpen had, kwamen terug en wat er
daarnaast gebeurde was dat mijn klanten nieuwe klanten naar mij door-
verwezen. 

Ik viel op binnen het bedrijf en werd leidinggevende
van een kleine winkel. Door het goede voorbeeld dat
ik gaf en het ‘samen gaan voor resultaat’ lukte het
mij om met dit team het landelijk beste resultaat op
bijverkoop te realiseren (120 winkels). Ik werd
leidinggevende van andere teams en ontwikkelde
mijn leiderschapsvaardigheden.

De medewerkerstevredenheid in mijn teams was altijd hoog. Dit resulteerde in
een lager verzuim en betere verkoopresultaten. Meerdere keren ervoer ik dat
het stellen van doelen en het nadenken over de juiste mensen die de juiste
dingen doen, het verschil maakten. 

Na mijn studie P&O (personeel en organisatie) ben ik aan het werk gegaan als
trainer en organisatie ontwikkelaar (2005). Ik heb het voorrecht dat ik bij erg
veel bedrijven mee mag kijken in hun aanpak om te verbeteren en te werken
aan continuïteit. 

Het vraagstuk waar ik vaak mee te maken krijg is het geven van de juiste
aandacht aan medewerkers en klanten. Bij veel bedrijven wordt te weinig
gedaan aan het aanspreken en verbeteren van de mensen die er werken. Er
wordt te weinig gedaan aan retentie en het continu overtreffen van de
klantverwachting. Hoe pak jij dit aan? 



"Triple Blended voorspelde vooraf een
omzetstijging van ca. 10%. Als je met je team de
tips en technieken toepast kan deze aanpak dat,
op termijn, zeker opleveren." 
Peter Weenk, Welkoop Toldijk

Ik heb samen met mijn collega’s de Triple Groei Formule ontwikkeld. Een totaal
aanpak om in beweging te komen en te blijven voor retailorganisaties van 10-
100 medewerkers. 

Een formule die zich focust op de langere termijn en zorgt voor duurzame
groei. Deze formule zorgt voor meer winst, meer aandacht voor medewerkers
en klanten en daardoor dus voor meer vrijheid en vooral plezier voor de
ondernemer / leidinggevende. 

Triple Groei Formule

De Triple Groei Formule uitgelegd
De ‘spil’ voor het opstarten en in gang zetten is de ondernemer. Als daar de
drive en wens voor verbetering zit dan zorgt dit voor de juiste context. In de
formule gaan we met de ondernemer aan de slag met:

GROEI en ONTWIKKELING; wij geven inzicht en ontwikkelen vaardigheden die
nodig zijn om het beste in je medewerkers naar boven te laten komen. Als je
weet op welke knoppen je moet drukken dan wordt het veel makkelijker om
beweging te krijgen én te houden in je organisatie. 

En dat heeft niet alleen een positief effect op alle processen binnen een bedrijf;
het werkt ook nog eens versterkend voor de medewerker zelf!



Beter luisteren naar de klant en ze de juiste
aandacht geven, maken het verschil.

Welke DOELEN zie jij voor je medewerkers? Er is meer dan voldoende bewijs
dat bedrijven die weten waar ze naartoe onderweg zijn, veel meer vooruitgang
boeken. Wij maken die kern items samen meetbaar. Weten hoe het zit zorgt
voor motivatie! 

Het laatste essentiële onderdeel dat wij oppakken is een terugkerend
REFLECTIE-moment. ‘Sparren over’ en ‘kijken naar’ zijn onderwerpen waar
focus op moet blijven. 

De volgende ‘spil’ in het geheel is de klant. Bij de klant halen we FEEDBACK op.
Wat is zijn/haar ervaring met jouw onderneming en met jouw medewerkers?
Deze informatie verzamelen we door middel van persoonlijk contact en niet via
een geautomatiseerde mail. Wij denken dat op die manier de resultaten
zuiverder zijn. Wanneer je klanten persoonlijk spreekt, hoor je de echte
verhalen en merk je belangrijke nuances op. We lichten dit verderop aan je toe. 

De verzamelde resultaten worden teruggebracht naar de medewerkers (feed
forward). Het OVERTREFFEN van klantverwachtingen pakken we aan door de
medewerkers te ontwikkelen op het gebied van klantgericht verkopen (meer
vragen stellen en kennis van communicatietechnieken). 

Onderzoek

Geven ze een 6, 7 of is het hoger dan een 8. Weet jij dit zeker? Uit onderzoek
blijkt dat 60% van de klanten niet klaagt en dat 80% van die klanten de
volgende keer zijn aankoop ergens anders gaat doen zonder jou hiervan op de
hoogte te stellen. 

Als jouw bedrijf top of mind is bij jouw doelgroep dan is de kans dat ze ergens
anders gaan ‘shoppen’ enorm verlaagd. 

Hoe tevreden zijn jouw klanten over jouw bedrijf?



Hoe tevreden zijn de medewerkers 
eigenlijk over jouw bedrijf? 

In onze Groei Formule werken wij niet met geautomatiseerde mailtjes maar
verzamelen wij op een persoonlijke manier feedback. Deze informatie zorgt
voor het doorlopend verbeteren van jouw dienstverlening en helpt bij het
trainen van de medewerkers. 

De laatste ‘spil’ in de formule is de medewerker. Hier is dezelfde vraag te
stellen: hoe tevreden zijn ze over jouw bedrijf? Hoe tevreden zijn ze over jouw
aansturing en begeleiding? Veruit de meeste leidinggevenden zeggen dat ze
continu bezig zijn met de medewerkers, dat ze dagelijks feedback geven tijdens
het werk en dat het goed gaat. 

De medewerkers die wij spreken hebben hier regelmatig een andere mening
over. Ook hier geldt het principe van ‘meten’ is ‘weten’. Door het regelmatig in
kaart brengen van de medewerkerstevredenheid krijg je informatie om jouw
bedrijf en mensen vooruit te brengen. 

Doe je genoeg aan de groei van jouw medewerkers? Kijk je mee met hun werk
of met hun klantcontact? Uit onderzoek is gebleken dat de grootste voldoening
van medewerkers bereikt wordt wanneer ze het gevoel hebben dat ze
vooruitgang boeken in werkzaamheden die belangrijk zijn (T. Amabile, 2012). 

Focus op de ontwikkeling van medewerkers loont. Werkplek coaching is de
manier om medewerkers te verbeteren door het geven van feedback, feed up
en feed forward. 

De medewerker



Discipline en een ‘stok achter de deur’ zijn
de woorden waar het om draait. 

De Triple Groei Formule is geen quick fix, geen methode die binnen 4 weken
een turn around in jouw organisatie veroorzaakt. 

We bieden je een vooruitzicht dat je zeker zal aanspreken: nu werken aan een
bedrijf dat vanzelf loopt om op termijn een stapje terug te kunnen doen! Met
de Triple Groei Formule implementeer je een werkmethode waarbij je een
vliegwiel in gang zet richting toekomstige resultaten. 

De punten uit de formule die je gelezen hebt zijn je vast niet onbekend. De
grootste uitdaging is echter; hoe ga je dit implementeren? Hoe zorg je ervoor
dat de afspraken die gemaakt zijn ook uitgevoerd worden? Het borgen van
nieuw gedrag is één van de lastigste uitdagingen bij verbetering. 

Dit vergt geduld, herhaling van de boodschap en in gesprek gaan wanneer het
nog niet gebeurt.

Afbreukrisico

"Absoluut een meerwaarde voor elk bedrijf
dat wil groeien en zich wil focussen op
klantgerichtheid".
Wilco Wolterink, ROTO tweewielers



GAP-sessie; in kaart brengen van het ideale plaatje. Dit vertalen naar
concrete en meetbare doelen. 

Samen bewegen; informeren, trainen en coachen van de medewerkers.

Structuur aanbrengen in gesprekken, overleg en het nakomen van
afspraken. 

Stok achter de deur; reflectie en resultaatcoaching, sessies en
bijeenkomsten.

Sinds 2005 ben ik bezig met het trainen en ontwikkelen van bedrijven. Dit doe
ik door het geven van trainingen, het coachen van de medewerkers tijdens hun
werk en door het coachen van leidinggevenden/ondernemers. Ik zorg ervoor
dat het hele bedrijf op een prettige manier in beweging komt. Het stappenplan
voor de Triple Groei Formule ziet er als volgt uit: 

Ontwikkelaar

"Ik gun iedereen een coach als Gerrit Jan!"
Adriaan Postma, Postma Financieel Advies

De Triple Groei Formule is een op praktijkervaring gebaseerde aanpak. De
formule is keer op keer uniek en bouwt door op wat er in jouw organisatie al
aanwezig is. 

Wil jij onderzoeken of deze aanpak ook voor jouw bedrijf het verschil kan
maken? Plan dan nu een Triple Groei Sessie. Uiteraard geheel vrijblijvend!

Gerrit Jan Bargeman
groei@tripleblended.nl
www.tripleblended.nl
06 - 53 81 34 06


