
OPDRACHT 
Kies één van de bedrijven binnen jouw groepje als uitgangspunt 
voor deze opdracht. Je weet wat jouw klanten hier kopen (Needs) 
maar de vraag is wat ze ECHT zouden willen kopen of willen 
ervaren (Wants / Behoefte creëren). Kom met sterke ideeën of 
concepten. Dat kan heel klein en heel groot zijn. Up to you. Laat je 
daarbij inspireren door de dingen die je tijdens deze reis door  
Korte Ketens of de antwoorden die je hoorde bij Gemüsebau  
Steiner gezien hebt. Succes!

KANSEN VOOR KORTE KETENS 

VRIJDAG 

KLANTKOMPAS: 
KORTE KETENS  
I.R.T. GEMÜSEBAU STEINER 
TOELICHTING: Kompassie is het kompas van jouw ziel. Een kompas geeft richting. 

Maar dat betekent wel zelf kiezen. Richting kiezen. Kiezen om gekozen te worden. 

En niet bang zijn om te kiezen omdat  je daarmee ook zaken zou verliezen. Hier is het 

KlantKompas(sie) van Imagro op gestoeld. Een kompas waarbij je uitgaat van Needs 

(wat koop ik bij jou fysiek) naar Wants (met daarbij als hulpmotoren Emotions en 

Stereotypes). Oftewel. Je weet wie je klanten zijn en WAT (Needs) ze bij jou kopen. 

Maar de grote kans zit er in als je weet wat ze écht willen kopen, wat zou jouw koper 

echt willen hebben, voelen of ervaren als ie product X bij jou koopt. Wat zijn diepere 

koopmotieven (Wants).

‘IF YOU DON’T KNOW WHICH PORT YOU’RE 

HEADING, NO WIND IS FAVOURABLE’

CASE ALS VOORBEELD: Interpolis heeft zijn hele bedrijfspolicy omgebouwd op dit 

KlantKompas: Van Stoffige polisleverancier tot Glasheldere afspraken en vertrouwen 

bij de eindklant. Immers: de Need van mij als consument bij hen is ‘een verzekering 

afsluiten’. Maar wat is nu mijn Want, wat wil ik nou écht als klant: ‘zekerheid en 

uitbetaling als er echt iets gebeurd’. De Emotions bij verzekeringen kunnen hoog 

oplaaien en er ontstaat een enorme geruststelling als er betaald wordt. En de 

Stereotypes bij een verzekeraar als Interpolis die kun je zelf invullen: kleine letters, 

“zal toch wel niet verzekerd zijn”, Paarse Krokodillen, bureaucratie, krijtstrepen, 

aktekoffers, grijze heren, zekerheidszoekers etc. Interpolis heeft dus zijn hele huis op 

de kop gezet aan de hand van dit KlantKompas; Van Polisleverancier en wantrouwen 

naar Glasheldere afspraken en vertrouwen. Simpelweg een bonnetje mailen en je hebt 

morgen je geld op de rekening. Door honderden controleurs op de weg te ontslaan (en 

daarmee enorm te besparen) en zelf het vertrouwen aan de klant te geven ontstaat er 

een veel betere open relatie en een veel hogere klanttevredenheid.


