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Stroopwafel effect
Marketing, Sales & Service

“Een wereld waarin jouw 
medewerkers iedere dag doen waar ze 

goed in zijn en werk niet als werk 
ervaren. Zou dat niet fantastsich zijn?”

https://www.9plus.nl
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“Het bereiken en bewaken van de 
Stroopwafel cultuur.”

Klantgericht behandeld worden

Stroopwafel effect is een organisatie ontstaan uit de groeiende behoefde van mensen om klantgericht behandeld te worden. 

Veel organisaties weten inmiddels dat enthousiaste klanten bepalend zijn voor je toekomstige succes. Ze worstelen echter met het 

bereiken en bewaken van een dergelijke cultuur die dat mogelijk maakt, een Stroopwafel cultuur.

https://www.9plus.nl
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Waar wij vinden dat onze klanten zich moeten focussen op hun core business worden wij erg enthousiast als het gaat om het in 

kaart brengen van de volledige customer journey. Van A tot Z (niet tot G of id.). Stroopwafel effect gelooft dat de ultieme 

klantervaring afhankelijk is van twee pijlers, de mens en techniek.

Waar de mens zorgt voor persoonlijk 

contact, empathie, vriendelijkheid, een 

lach en een relatie, zorgt techniek voor 

ondersteuning, automatisering, stabili-

teit, schaalbaarheid en de mogelijkheid 

om 24/7 in de klantbehoefte te voorzien.

Is jouw product of dienst precies wat de 

markt nu nodig heeft? Ervaart jouw klant 

tijdens ieder contactmoment het juiste 

gevoel? Bereik je genoeg leads? Worden 

deze correct opgevolgd? En, eenmaal 

klant, stellen zij zich op als ambassadeurs 

zodat nieuwe klanten zich vanzelf aan-

melden?

Wij streven ernaar dat onze 
opdrachtgevers na onze 
dienstverlening iedere vraag met JA 
kunnen beantwoorden.

https://www.9plus.nl
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The Customer Journey moet volledig in kaart 

worden gebracht, in de ogen van de klant! 

Kijk voor een goed voorbeeld eens naar de visual. Kijk 

eens naar de verschillende fases van zo’n volledige reis 

die een klant maakt. Worden alle fases goed bewaakt? 

De vraag is natuurlijk of er genoeg aandacht aan de 

klant wordt gegeven in al die fases dat de klant 

“contact” heeft met de organisatie.

Marketing, Sales & Service

Veel organisaties hebben een marketingafdeling, evenals een afdeling voor sales en relatiebeheer of klantcontact. 

Maar werken deze afdelingen optimaal samen? De focus van iedere medewerker moet komen te liggen op het 

gedachtengoed van de klant. 

De dooddoener “de klant staat bij ons centraal” hebben we al vaker gehoord, maar staat de klant daadwerkelijk 

centraal in de onderliggende processen van je organisatie?

https://www.9plus.nl
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De Stroopwafel Circle of Succes

Bij Stroopwafel effect brengen wij dit zeer graag voor je in kaart om vervolgens te achterhalen waar de knelpunten momenteel 

zitten die voorkomen dat je organisatie een 9 of 9plus scoort bij je (potentiële) klanten. Wij werken zeer overzichtelijk conform ons 

model; Circle of Succes

De kern van onze dienstverlening is meetbaar 

resultaat. Alles moet te herleiden zijn naar een 

return on investment waar je enthousiast van 

wordt.

De hierboven genoemde Stroopwafel - circle of 

succes focust dus op twee zaken: De mens en 

techniek. 

De betrokkenheid van de medewerkers verhogen 

we maximaal door op maat gemaakte trainingen in 

het kader van marketing, sales & service.

 

De techniek zorgt voor de gewenste ondersteu-

ning om de benoemde onderdelen optimaal te 

benutten maar het proces ook te managen en te 

bewaken. Hierbij ondersteunen wij op het gebied 

van websites, marketing automation en CRM.

https://www.9plus.nl
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Voor wie is Stroopwafel effect interessant?

 • Het lukt niet om alle klanten binnen boord te houden

 • Nieuwe klanten werven gaat je niet snel genoeg

 • Weinig inbound sales

 • Er komen te weinig leads binnen via je website en/of andere kanalen

 • Te lage beoordelingen van vaste klanten

 • Medewerkers die niet (maximaal) betrokken zijn bij je organisatie

Of heb je gewoon behoefte aan een nieuwe aanpak, unieke energie en extra groei & succes?

“Nieuwe aanpak, unieke energie en extra groei 
en succes! Creëer de Stroopwafel cultuur.”

https://www.9plus.nl
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“Een wereld waarin jouw medewerkers iedere dag 
doen waar ze goed in zijn en werk niet als werk 

ervaren. Zou dat niet fantastisch zijn?”

Heb je dingen gelezen die je bevallen? Wil je meer weten over onze aanpak? 
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Bekijk alle trainingen die we bij Stroopwafel effect aanbieden.

Volg ons op:

https://www.9plus.nl
https://www.stroopwafeleffect.nl/trainingen/

