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De slimme groeiformule voor 
ambitieuze ondernemers en kmo’s

STIMulans
Gids



Ondernemers moeten zichzelf en hun organisatie voortdurend opnieuw 

uitvinden om overeind te blijven, te groeien en zich te onderscheiden. 

Vandaag is dat moeilijker dan ooit: we leven eerder in een verandering 

van tijdperk dan een tijdperk van verandering. 

De gewijzigde context, snel evoluerende technologieën en bikkelharde 

concurrentie boezemen ondernemers angst in. De traditionele bakens van 

vertrouwen zijn immers weggevallen. 

Toch kun je als ondernemer het hoofd bieden aan de uitdagingen én ze 

omzetten in kansen. Hoe? Met STIMulans: een methode die focust op vier 

pijlers – Sales, Talent, Impact en Marketing – en ze in hun nieuwste vorm 

benadert. Zo groei je als mens en als ondernemer. En maak je je bedrijf 

toekomstbestendig. 

Deze whitepaper licht STIMulans toe in vogelvlucht. Je ontdekt: 

1. de voordelen van de pull-aanpak (MARKETING); 

2. het verschil tussen verkopen en adviseren (SALES); 

3. hoe je meer invloed krijgt op jezelf en je omgeving (IMPACT); 

4. hoe je de beste medewerkers vindt en houdt (TALENT). 

Veel lees- en leerplezier! 

STIMulans: de groeiformule 
voor kmo’s 

In een gratis strategiesessie 

van 30 minuten legt Frank 

Segers de pijnpunten van je 

huidige beleid bloot. 

Frank Segers 
Groei-expert & 
businesscoach 

Check de blogs en vlogs op 

www.franksegers.be: een 

schat aan informatie om 

gratis te verzilveren! 

tip 

tip 
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80 procent van de consumenten 

raadpleegt het internet voor ze een 

onderneming benaderen of naar 

een verkooppunt gaan (Hubspot 

research). 

 

1. Van push naar pull: 
inboundmarketing 

1

Stop met pushen 

De supersnelle technologische 

ontwikkelingen veranderen onze 

levenswijze en koopgedrag. We 

dragen het internet letterlijk op zak: 

van de zeven miljard mensen zijn er 

zes miljard smartphonegebruikers. 

Het internet heeft ons mondiger en 

beter geïnformeerd gemaakt. 

Benieuwd naar een product dat je 

overweegt om te kopen? Google 

braakt in een muisklik alle 

informatie uit.  

Je website en aanwezigheid op 

het internet zijn dus cruciaal voor je 

sales- en marketingbeleid. Hoe 

waardevoller jouw content op het 

internet, hoe groter de kans dat 

potentiële klanten je vinden. En 

hoe sterker en geloofwaardiger je 

imago, hoe meer mensen bij jou 

willen kopen.  

De klassieke marketingbenadering 

waarbij je klanten als een prooi 

beschouwt, heeft grotendeels 

afgedaan.  
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Start met geven 

Hoe het dan wel moet? Je zorgt 

ervoor dat klanten jou spontaan 

vinden. Je beschouwt ze als een 

partner in plaats van een prooi. En 

je verleidt ze zonder de irritaties 

van de traditionele verkoop- en 

marketingtrucs. 

Men noemt dit ook 

inboundmarketing: relevante 

content bieden op het moment 

dat de prospect het nodig heeft. 

Deze benadering valt onder pull-

marketing:  

§ Je zet het internet in om 

klanten aan te trekken.  

§ Je zorgt ervoor dat je 

gemakkelijk wordt gevonden. 

§ Je serveert de juiste informatie 

op het juiste moment aan de 

juiste doelgroep. 

Onder inboundmarketing vallen 

alle inspanningen die je doet met 

je website, e-mailings, 

zoekmachineoptimalisatie, sociale 

media en contentmarketing.  

 

Contentmarketing betekent 

je prospects en klanten 

helpen met waardevolle 

informatie – zónder direct je 

producten of diensten aan 

te prijzen. 

tip 

STIMulans vervangt up-

selling (aanzetten om meer 

te kopen) door up-serving 

(klanttevredenheid 

verhogen). 

 

tip 

Door mensen iets bij te 

brengen, win je zoetjesaan 

hun vertrouwen. Je 

profileert jezelf als 

expert/adviseur. En je 

vergroot je 

geloofwaardigheid. 

tip 
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Maak een goede 
indruk met je 

website: het eerste 
contactpunt voor 

je potentiële 
klanten 

1

Beschouw je website als startpunt 

Je website is een cruciaal communicatiemiddel en de eerste stap van 

efficiënte inboundmarketing. Hoe komen prospects op je website 

terecht? Via een doordacht socialemediabeleid, inclusief SEO-

technieken. SEO staat voor Search Engine Optimization, ofwel: 

zoekmotoren zoals Google verlekkerd maken op je site zodat surfers 

sneller je virtuele adres vinden. 

Laat SEO over aan kenners 

SEO is een vak apart. Hoe beter en consequenter je de techniek toepast, 

hoe hoger je scoort in de zoekresultaten. Er bestaan talloze websites die 

je haarfijn uitleggen wat er allemaal bij SEO komt kijken. Maar als 

ondernemer focus je liever op je kerntaken. Daarom kiezen de meeste 

bedrijven ervoor om SEO uit te besteden aan experts.  

Profileer en onderscheid jezelf 

SEO alleen is niet zaligmakend! Vinden je bezoekers je site? Dan moeten 

ze een passend, uniek en authentiek verhaal lezen. Je site moet tonen 

wie je bent, wat je doet, waarom en hoe. En bovenal: welke voordelen 

er voor de klant te rapen vallen. Hoe geweldig jij bent en hoe geniaal je 

producten zijn, zal de klant worst wezen. Opscheppen is even vervelend 

als een opdringerig verkoopgesprek. 

 

 
Een website 
die Google 

en je klanten 
doet 

watertanden 
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2

Ga in dialoog 

Je website vormt het fundament 

van je inspanningen op het vlak 

van inboundmarketing. Een 

socialemediastrategie is  het 

vehikel dat klanten op een 

comfortabele manier naar je 

website gidst. Met accounts op 

Facebook, Twitter, LinkedIn, … 

bouw je gestaag aan je relatie met 

(potentiële) klanten. 

Likes vergaren en mensen 

aanzetten om berichten te delen 

volstaat niet. Je moet actief en 

uitnodigend in gesprek gaan met 

je doelgroep. Ze willen met je 

praten, in jou een reisgenoot en 

een klankbord vinden op hun weg 

naar de juiste oplossing. Ze willen 

meetellen en gehoord worden. 

Pas influencer marketing toe 

Gebruik sociale media ook voor 

mond-tot-mondreclame. Hoe 

tevredener je klanten zijn, hoe 

groter de kans dat ze positief over 

jou praten op de sociale media. 

Sommige bedrijven passen 

daartoe influencer marketing toe. 

Ze schakelen bekende personen in 

om hun doelgroep positief te 

beïnvloeden.  Die vorm van 

marketing bestaat al lang. Denk 

maar aan Eddy Merckx die ooit 

een sigarettenmerk aanprees, al is 

de geloofwaardigheid daarvan nu 

ver zoek … 

Uiteindelijk zijn de beste influencers 

3

nog altijd family & friends: in 

marketingkringen omgedoopt tot 

framily. Als bedrijf streef je dan ook 

beter naar supertevreden klanten.  

Die ‘ambassadeurs’ van je merk 

komen geloofwaardiger over en 

hebben een grotere invloed op 

hun naasten om ook hen fan te 

maken van je bedrijf of merk.  

Boost klanttevredenheid 

Tevreden klanten krijg je niet door 

alleen maar te doen wat je 

belooft. Je moet iets extra’s geven. 

Gratis waardevolle content via een 

e-zine, een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek, een 

kortingbon voor de volgende 

aankoop, noem maar op. 

 

 

 

 

Kweek 
enthousiaste 

klanten die je 
merk bewieroken 

op de sociale 
media 

 
 
Zet sociale 
media 
strategisch in 

Zoek merkambassadeurs 

die aansluiten bij je bedrijf 

en de leefwereld van je 

doelgroep. 

tip 

Zorg voor shareworthy 

content op de sociale media: 

korte, relevante, 

interactieve berichten met 

tekst, foto’s en filmpjes. 

 

tip 
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Je klant kijkt niet alleen naar wat 

je verkoopt, maar vooral naar hoe 

je dat doet. Mensen kopen van 

mensen die vertrouwen 

inboezemen, luisteren en 

meedenken. 

 

2. Van verkopen naar 
adviseren 

1

Bied professioneel advies 

Steekt je marketingaanpak in een 

fris kleedje? Mooi zo! Dan is het tijd 

om je oude verkopersjasje af te 

schudden. Vandaag willen klanten 

zich niets laten opdringen en 

kopen van een expert. De reden 

ligt voor de hand: door alle info die 

van het web te plukken is, moet 

een verkoper méér in petto 

hebben dan een klassieke 

salespitch. Professioneel advies, 

een luisterend oor en een 

uitstekende service zijn essentieel. 

Net zoals weten wie je klant is en 

inzicht hebben in zijn customer 

journey. 

Krijg inzicht 

Je klant legt een specifiek traject 

af met verschillende 

contactmomenten. Als je die in 

kaart brengt, weet je wanneer hij 

afhaakt en hoe je dat kunt 

voorkomen. Er bestaan talloze tools 

om het klantentraject in kaart te 

brengen. Zo kun je bijvoorbeeld 

analyseren hoeveel bezoekers er 

op je site komen, welke pagina’s 

ze aanklikken, wanneer ze je site 

verlaten, noem maar op. 
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Los problemen op 

Inzicht is goed. Passende actie 

ondernemen nog beter. De 

meeste mensen hebben negatieve 

associaties met verkopen. Je hebt 

veel meer baat bij een aanpak die 

gericht is op helpen. Zoek uit wat 

de noden zijn van je klant en welk 

probleem ze hebben. En zorg 

ervoor dat jouw product of dienst 

een passend antwoord biedt op 

die nood. Verkoop je matrassen? 

Focus dan niet op de 

producteigenschappen maar wel 

op de voordelen voor de klant. 

Uiteindelijk verkoop je een goede 

nachtrust – de matras is slechts het 

middel en niet het ultieme doel. 

Geef een extraatje 

Klanten win je ook door hen iets 

waardevols bij te brengen. Via een 

training, een workshop, een 

webinar, een demosessie in een 

retailpunt, … Het achterliggende 

idee is dat je (gratis) kruimels 

serveert die smaken naar meer. Zo 

komt de klant daarna vanzelf bij 

jou aankloppen. Beschouw het als 

service-voor-verkoop: een kleine 

inspanning die echt rendeert. 

 

Klanten vinden kwaliteit 

vanzelfsprekend. Om je te 

onderscheiden, moet je hun 

behoeftes en verwachtingen 

overtreffen.  

tip 

Via een workshop, training 

of coaching brengt Frank 

Segers je de kneepjes van 

het ‘nieuwe verkopen’ bij. 

tip 



 

 

 

Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 

egestas.  Verleid je prospects 

In zijn boek ‘Influence’ geeft overtuigingsprofessor Robert Cialdini een 

overzicht van zes wetenschappelijk onderbouwde verleidingstechnieken 

uit de sociale psychologie. Hij noemt ze weapons of influence, die goed 

van pas komen bij het nieuwe verkopen: 

1. wederkerigheid: geef iets gratis weg, en de ontvanger voelt zich 

verplicht om iets terug te doen; 

2. commitment & consistentie: je gedrag wordt bepaald door iets dat 

je eerder hebt gezegd of gedaan omdat je consequent wil zijn; 

3. sociale bevestiging: mensen zoeken voor hun aankoop vaak een 

bevestiging van hun keuze; 

4. sympathie: mensen kiezen eerder voor een merk waarvoor ze 

sympathie hebben en dat gelijkgestemden ‘leuk’ vinden; 

5. autoriteit: klanten kopen graag bij iemand met kennis van zaken; 

6. schaarste: exclusiviteit en aanbiedingen die beperkt zijn in de tijd zijn 

meer gegeerd. 

Vul natuurlijke behoeften in 

Volgens Tony Robbins, de ‘koning van de persoonlijke ontwikkeling’, 

willen we zes natuurlijke behoeften vervullen: 

1. zekerheid 

2. afwisseling/beleving 

3. verbondenheid/aandacht 

4. erkenning/waardering 

5. persoonlijke groei 

6. een bijdrage leveren/helpen 

Als je daarop inspeelt, trek je gegarandeerd meer klanten aan! 

 

 
 

Mensen 
kopen van 

mensen 

Zorg ervoor dat het 

vraagstuk waar je prospect 

tegenaan loopt dé insteek is 

van je verkoopgesprek. 

tip 

Verkopen is geen proces 

maar het resultaat van een 

niet-opdringerige aanpak. 

Evolueer van ‘pure verkoop’ 

naar ‘laten/doen kopen’. 

tip 
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“Nothing in life has any meaning, 

except the meaning you give it.” – 

Tony Robbins 

3. Vergroot de impact op 
jezelf en anderen 

1

Doorgrond jezelf 

We leven in uitdagende tijden 

waarin je het beste van jezelf moet 

geven om mee te surfen op de 

golven die naar groei, verandering 

en succes leiden. Ook jij draagt het 

potentieel in je. Je hebt alleen een 

duwtje in de rug nodig om het 

verschil te maken tussen gewoon 

goed en groots. Voor meer impact 

moet je: 

§ weten wat je wil bereiken; 

§ beseffen dat je meer kunt dan 

je denkt; 

§ je bewust zijn van je 

belemmeringen; 

§ een positief zelfbeeld hebben: 

§ van je carrière een passie 

maken; 

§ communiceren met impact. 

Met de STIMulans-methode leer je 

om je troeven in de verf te zetten. 

En om je unieke verhaal en 

toegevoegde waarde helder in 

kaart te brengen.   

Om talent bij jezelf zichtbaar te 

maken, heb je vaak anderen 

(experten) nodig. Waarom? 

Omwille van de blinde vlek: wat je 

zelf niet (wil) zien, maar anderen 

wél. 
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Speel je persoonlijke merk 

uit 

Zodra je je talenten correct hebt 

gedefinieerd, moet je jouw 

persoonlijke merk (personal 

branding) consequent uitstralen en 

communiceren. Zo vergroot je je 

netwerk, en trek je de juiste 

mensen aan om je mee te 

omringen. 

Conclusie: inzicht in jezelf leidt tot 

impact, wat op zijn beurt je 

reputatie verbetert en je het imago 

van een winnaar geeft. Winnaars 

zegevieren in de slag om het 

talent. Waarom? Omdat winnaars 

… winnaars aantrekken! 

Verlaat je comfortzone 

Wil je écht impact hebben op 

anderen en op je business? Dan 

mag je niet op je lauweren rusten. 

Stap uit je comfortzone, breek met 

routine en sta open voor 

verandering. Dat betekent komaf 

maken met vastgeroeste 

denkkaders, en voortdurend actie 

ondernemen. Je moet ook over 

flink wat discipline beschikken en 

vertrekken vanuit het verlangen 

om iets waar te maken. En je moet 

een persoonlijke missie hebben 

waar je gefocust naartoe werkt.  

Speechen met impact? 

Download het gratis e-book 

op www.franksegers.be 

 

 

Bij het opsteken van hevige 

wind, moet je geen muren 

bouwen, maar windmolens. 

tip 

tip 
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Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 

egestas.  Definieer het waarom 

Een doelstelling heeft ook een betekenis nodig: een ‘waarom’. De grote 

goeroe van het ‘waarom’ is Simon Sinek, de auteur van ‘Begin met het 

waarom’. Wat hebben bezielende leiders als Steve Jobs, Richard 

Branson, Martin Luther King en Elon Musk gemeen? Ze weten donders 

goed waaróm ze doen wat ze doen. 

De concrete definiëring van jouw ‘waarom’ helpt je als leidinggevende 

om meer steun te krijgen voor je ideeën. Om authentieker leiding te 

geven en te inspireren. Om je impact op alles en iedereen om je heen te 

vergroten.  

De gouden cirkel van Sinek 

Met zijn ‘gouden cirkel’ verklaart Sinek waarom sommige bedrijven en 

mensen zo succesvol zijn en inspireren. De meeste bedrijven weten WAT 

ze doen. Sommige weten HOE ze dat doen. Slechts weinigen weten 

WAAROM.  

Voorspoedige bedrijven starten vanuit de kern: het ‘waarom’. Van 

daaruit volgen het ‘hoe’ en het ‘wat’ als vanzelf. Succesvolle bedrijven 

onderscheiden zich niet omdat ze betere producten maken, wél omdat 

ze beter kunnen aangeven waarom ze dat doen en wat ze ermee willen 

bereiken. 

 

 

 
Vervang 
rationele 

praatjes door 
een pitch die 

ráákt 

Benut je talenten en toon ze 

naar de buitenwereld, 

zonder naast je schoenen te 

lopen. 

tip 

Als je vertrekt van het 

waarom jouw product of 

dienst waardevol is voor je 

klant, dan heeft hij 

alleszins een reden om erin 

geïnteresseerd te zijn. 

tip 
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“Everybody is a genius. But if you 

judge a fish by its ability to climb a 

tree, it will live its whole life 

believing that it is stupid.” – Albert 

Einstein 

 

4. Vind, motiveer en  
behoud talent 

1

Rekruteer slim 

Om je business te doen groeien, 

moet je samenwerken met 

gepassioneerde en talentrijke 

mensen. Mensen die de 

capaciteiten, het inzicht en de 

ervaring hebben om je 

onderneming een boost te geven.  

Om een topper aan de haak te 

slaan, moet je een duidelijk profiel 

voor ogen hebben. Welke kennis 

en vaardigheden zijn nodig? En 

ook: welke motivatie en waarden, 

overtuigingen en normen, doelen 

en dromen. Pols bij de rekrutering 

altijd naar de échte drijfveren, 

doelstelling en houding van de 

kandidaten.  

Motiveer talent 

De methode van de wortel en de 

stok is passé. Zorg voor een 

motiverende en uitdagende 

werkomgeving om creativiteit en 

focus te stimuleren. De beste 

werkgevers zijn zij die ze in de 

eerste plaats kijken naar de mens 

achter de medewerker. 

Ze maken het verschil door hun 

mensen maximaal te empoweren, 

vertrouwen en 

verantwoordelijkheid te geven. 

Want ook je medewerkers jagen 

2

dromen na. En hun belangrijkste 

leidmotief is zelden geld. 

Betrokkenheid, herkenning, een 

aangename werksfeer en 

groeimogelijkheden wegen veel 

zwaarder door.  

Pas efficiënt 

peoplemanagement toe 

Met de STIMulans-aanpak begeleid 

Frank Segers je naar doeltreffend 

peoplemanagement op maat van 

je bedrijf. En dat in vier stappen: 

1. Inzicht in je persoonlijkheid als 

basis voor je leiderschap en 

communicatie; 

2. Beoordeling van je gedrag en 

houding in uiteenlopende 

contexten; 

3. Blootleggen van de interactie 

tussen je medewerkers en de 

manier waarop ze in groep 

functioneren; 

4. Situationele coaching om je 

medewerkers individueel én als 

team te versterken. 

 

 

 

 

 

Je medewerkers hebben een 

leider, een coach en een 

manager nodig – het liefst 

in één persoon. 

tip 

Behandel je medewerkers 

met evenveel respect als je 

beste klanten. 

tip 
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Frank Segers is een ondernemer pur sang en een duivel-doet-al in business. 

Hij is spreker en consultant. Trainer en coach. En ook auteur van de 

bestseller Impact: een inspirerend boek over het maximaliseren van je 

innerlijke kracht en het vergroten van je impact op anderen. 

Drie decennia praktijkervaring en permanente bijscholing maken van Frank 

een expert in persoonlijke ontwikkeling, marketing & sales, communicatie 

en leiderschap. 

Hij gidste duizenden cursisten en meer dan 250 kleine, middelgrote en grote 

ondernemingen naar uitstekende resultaten. En uit de obstakels die daarbij 

onvermijdelijk opdoken, trok hij waardevolle lessen. Frank maakte van 

levenslang leren zijn leidmotief. En al die kennis laat hij graag renderen voor 

jouw onderneming. 

Over Frank Segers 

Frank Segers 
Groei-expert & 
businesscoach 

Smaakt naar meer? 

Na het lezen van deze paper heb je vast en zeker nuttige inzichten 

gekregen! Zet nu je eerste stappen naar persoonlijke en professionele groei. 

En bestel alvast het boek ‘Breek uit jezelf en je business’ via: 

www.franksegers.be/en/boeken 

 

www.franksegers.be 


