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Doel en werkwijze van een slim vervolg

verdere ontwikkeling;
of borging.

Doel: het ontwikkelen van een aanbod voor klanten die al een traject
bij jou hebben gevolgd. Dit zorgt voor klantenbinding, waardoor je
bestaande klanten aan je bindt voor langere tijd. In de toekomst
levert dit herhaalaankopen op. 

Een deel van de jouw klanten zal, nadat ze bij jou zijn geweest nog
behoefte houden aan:

Wat bedoel ik hiermee?

Stel, jij hebt je klant geholpen om een bepaald resultaat te behalen
of een transformatie te ondergaan. Dan zijn ze vlak nadat je hen
geholpen hebt, klaar. Hopelijk (heel) tevreden en gaan ze zelf aan de
slag.

Dan kunnen er in de praktijk 2 dingen gebeuren:

Of ze krijgen behoefte aan meer; een volgende stap. 

Of ze krijgen ‘last’ van terugval. Want ja, de theorie en met jou
erbij is toch iets anders dan het zelf moeten doen en/of
volhouden in de praktijk.
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Je weet zelf vaak prima wat er bij jouw doelgroep aan de hand is.
Het kan ook beiden zijn. Dat een deel wil doorgroeien en een deel
juist wat extra stut en steun werk nodig heeft. Ik noem dat altijd een
borgings- of ‘onderhouds’ aanbod.

Hoe dan ook, zorg dat je een aanbod ontwikkelt dat past bij de
nieuw ontstane behoefte, zo kun je namelijk aan klantenbinding
doen. En klanten behouden kost altijd minder geld en energie, dan
klanten werven.

Ontdek vervolgens wat het beste moment is om dit aan te bieden.
Soms kan het direct na afloop van jouw programma of traject. Soms
weet je dat ze de nieuwe ‘pijn’ juist na een paar maanden voelen. 



Persoonlijke video

Automatiseer dit dan of zorg in ieder geval dat je een notitie in je
agenda hebt staan, waarmee je deze klantgroep informeert. 

Het beste werkt dan om echt bij ze ‘in te checken’ door middel van
een telefoontje of een appje:

‘Hé hallo, ik check even bij je in om te horen hoe het gaat, 3
maanden geleden/vorig jaar … En ik ben benieuwd hoe het nu met
je gaat en of je wellicht nog wat hulp kunt gebruiken. Zullen we
even bellen?’

Wat ook goed werkt, is een persoonlijke video maken. Dus een video
waarin je de klant heel persoonlijk toespreekt. Je kent jouw klant en
weet wellicht ook waar haar of zijn triggers en/of behoeften zitten.
Speel daarop in tijdens je video. 

Praktisch: Upload de video op jouw YouTube kanaal en zet het wel
‘verborgen’. Het linkje zet je vervolgens in een e-mail met uiteraard
een tekst waarom je de e-mail stuurt/het filmpje hebt gemaakt. 


