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k zie het steeds vaker in de 

bouw gebeuren, Edwin, hele 

delen uit de bedrijfskolom die worden 

overgeslagen. Dankzij internet weten 

mensen steeds makkelijker de fabri-

kant te vinden en voor de fabrikanten 

verdwijnt het taboe ook om recht-

streeks contact met de eindklant te 

hebben.” Mijn vriend is werkzaam in 

de bouwtoelevering en ziet gebeuren 

waarvan jarenlang is gezegd dat het 

nooit zou gebeuren: internet veran-

dert de bouw.

Uit recent onderzoek van bureau USP 

Marketing Consultancy blijkt dat de 

angst bij uitvoerende bouwbedrijven 

toeneemt dat leverancier en klant 

rechtstreeks contact met elkaar krij-

gen. De helft van de bedrijven heeft 

het ook al aan den lijve ondervonden. 

Als je functie op dit moment puur het 

schuiven van dozen is, dan heb je een 

probleem, want dat schuiven kan ook 

buiten jou om gebeuren. Maar er is 

hoop. Bij MCB zijn we er al een tijdje 

mee aan het experimenteren: Custo-

mer Job Mapping. Een techniek die 

enkele jaren terug in de Harvard Busi-

ness Review werd beschreven en die 

we vrij snel in praktijk hebben ge-

bracht. Dankzij deze techniek ben je 

in staat om je rol van ‘dozenschuiver’ 

te veranderen in ‘adviseur die toeval-

lig ook dozen kan schuiven’. En daar 

zal altijd vraag naar zijn.

“Als ik mijn klanten had gevraagd wat 

ze wilden, hadden ze ‘een sneller 

paard’ gezegd.” Henry Ford sloeg 

honderd jaar terug al de spijker op de 

kop. Klanten zijn zich amper bewust 

van wat ze willen, desgevraagd zeg-

gen ze “doe maar beter, tegen een 

lagere prijs”. Ook onze klanten. Om 

erachter te komen wat hun werkelijke 

(maar latente oftewel verborgen) be-

hoeften zijn, kwam de techniek van 

Customer Job Mapping als geroepen. 

Het idee is heel simpel: je gaat samen 

met de klant zijn werkwijze doorlo-

pen. Bij elke stap in het proces stel je 

hele domme vragen: “Waarom doe je 

dat zo?”. Je slaat hiermee meerdere 

vliegen in één klap: je helpt de klant 

met het verbeteren van zijn aanpak 

en je bent aanwezig bij het moment 

dat deze zich bewust wordt van ver-

borgen behoeften. Zo kun je er als 

eerste -dus eerder dan concurrenten- 

op inspelen.

“Er zijn twee soorten mensen in de 

bouw”, zo vertelde mijn vriend, “de-

genen die denken dat we in een tijd-

perk van verandering zitten, en dege-

nen die denken dat we in een 

verandering van tijdperk zitten.” Zelf 

hoor ik bij de laatste groep volgens 

mij en volgens mij wordt het volgende 

tijdperk alleen maar mooier. Zeker als 

we de focus op de klant en zijn proces 

houden en hem helpen deze in kaart 

te brengen. Want het is de klant die 

uiteindelijk mijn salaris betaalt en daar 

wil ik hem graag bij helpen. 

Voorkom dat je wordt 

uitgeschakeld 

I

Edwin Vlems
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