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De juiste klanten aantrekken was nog nooit zo belangrĳk
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Heel wat bouw- en renovatiebeurzen rollen de rode loper niet uit. Voor jou als exposant is dat een serieuze 
streep door de rekening. Zo’n events zĳn normaal gezien de uitgelezen kans om je technische expertise te 
tonen aan, en een connectie te maken met, potentiële klanten. Via deze whitepaper willen we je motiveren 
om niet bĳ de pakken te blĳven zitten, en de coronacrisis net aan te grĳpen om veranderingen door te 
voeren.

Er beweegt namelĳk heel wat in de bouwsector. Enerzĳds horen we professionals die door COVID-19 hun 
inkomsten stevig zagen dalen. Anderzĳds vernemen we net van andere ondernemers in de bouw dat ze tot 
over hun oren in het werk zitten, en geen idee hebben wat eerst te doen. Hoewel deze situaties complete 
uitersten zĳn, kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrĳk het in beide gevallen is om de juiste 
klanten te bereiken – voor die eerste groep experten om meer leads binnen te halen, en voor die tweede 
groep om met een overvolle agenda gerichtere keuzes te kunnen maken en een betere match na te 
streven.

Maar hoe doe je dat precies: de juiste klanten bereiken? We bieden jou graag een antwoord via deze 
whitepaper, die uiteenvalt in twee grote luiken. We beginnen met het eerste deel van de vraag, namelĳk: 
‘de juiste klanten’. Daarna zetten we in op deel twee: hoe ze te ‘bereiken’. Tipje van de sluier: het gaat niet 
om de wortel die je je doelgroep voorhoudt (in de vorm van kortingen of andere stunts), maar over jouw 
authentieke identiteit en imago als merk!
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Helderheid is de nieuwe zekerheid

We beginnen bĳ het begin, namelĳk: bĳ de boodschap die je uitstuurt naar de buitenwereld. Dat is het 
enige waar je zeker van bent (niet onbelangrĳk nu het lĳkt alsof zekerheid niet meer bestaat en je als 
ondernemer te pas en te onpas geconfronteerd wordt met externe factoren en onvoorziene 
omstandigheden). Hoe concreter jouw boodschap, hoe helderder je doelgroep hem oppikt. Hoe krĳg je 
jouw boodschap kristalhelder geformuleerd? We helpen je op weg in wat volgt. Want als klanten exact 
weten wat ze van jou mogen verwachten, dan geniet je alvast van die fikse voorsprong.

Enkele vragen waar we mee aan de slag gaan:

• Hoe kom ik écht over bĳ mĳn klanten? Wat blĳft hangen van wat ik doe en vertel?
• Hoe zorg ik ervoor dat mĳn doelgroep zich emotioneel kan verbinden met mĳn merkwaarden?
• Hoe kan ik me bĳ mĳn klanten onderscheiden?
• Hoe zorg ik dat klanten me vinden?

Wat we verder met deze whitepaper willen zeggen, is dat je er echt niet alleen voor staat én dat er heel veel 
is dat je kunt ondernemen om in deze speciale tĳden toch grote stappen te zetten. Veel succes, en veel 
lees- en implementatieplezier!

Team Creactiv



DE JUISTE KLANTEN BEREIKEN
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Je merkidentiteit is wat jouw merk uniek maakt en ervoor zorgt dat je je onderscheidt van je 
concurrenten. Alle activiteiten (intern, extern, online en offline) zĳn bouwstenen die je boven op jouw 
merkidentiteit (het fundament) plaatst. De juiste klanten trek je aan door (h)erkenning en waardecreatie 
voor je doelgroep.

Eentje van het huis
Vergelĳk je merkidentiteit met huisgemaakte rum. De basis van elke rum is water. Afhankelĳk van de 
andere ingrediënten en de hoeveelheden maakt iedereen rum op zĳn eigen manier. Met je 
merkidentiteit gebeurt hetzelfde. De basis is bĳ iedereen gelĳkaardig. Maar in de manier waarop je die 
tot uiting brengt, kan je uit de band springen. 

Helder vertellen wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet, betekent je ‘what’, ‘how’ en ‘why’ in 
een kernachtige merkidentiteit gieten. Momenteel denkt de meerderheid van de bouwbedrĳven in 
termen van ‘wat’ en ‘hoe’, namelĳk: ‘wat maken we’ en ‘hoe maken we het’. De vraag ‘waarom we het 
maken’ gaat echter veel verder. In deze vraag moeten de waarden zitten waarmee je je onderscheidt van 
andere bouwbedrĳven. Kortom: je begint idealiter met ‘waarom je huis X wil zetten’ of ‘waarom je 
project Y tot een goed einde wil brengen’, en je gaat pas in tweede instantie in op ‘hoe’ je van plan bent 
dat te doen.

What
  

Creactiv helpt bedrĳven om hun authentieke identiteit 
te vatten en naar hun doelpubliek te verspreiden via 
marketing en communicatie met impact. 

How
 

We vertrekken hierbĳ vanuit het grotere plaatje met als 
doel: verkoop, marketing, communicatie, klanten en 
medewerkers op één lĳn plaatsen. Hierbĳ staat niet 
enkel het resultaat centraal, maar ook de beleving. 

Why
 

Dit totaalpakket ontzorgt ondernemers en marketeers, 
en biedt hen meer vrĳheid, rust en effectiviteit. 
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1. Mentale vs. visuele merkidentiteit
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Je merkidentiteit uitwerken doe je het best ‘ondersteboven’: begin met je ‘waarom’ en schrĳf van daaruit 
je ‘hoe’ en je ‘wat’ uit. Klaar voor actie? Wacht nog heel even, want we hebben nog een laatste tip!
Voor je stilstaat bĳ de ‘why’ van je bedrĳf, raden we je aan de inspirerende TED Talk van Simon Sinek te 
bekĳken waarin hĳ het belang van de waarom-vraag toelicht.

Concreet ga je zo van ‘water’ naar ‘rum’

Basisingrediënten:
• Wendbaar: kan je merkidentiteit tegen een stootje? (blĳft ze bĳvoorbeeld overeind als je door 
onvoorziene omstandigheden aan je producten of diensten moet sleutelen?)
• Authentiek: komt je boodschap uit het hart?
• To the point: is je merkidentiteit helder en vanuit commitment geformuleerd?
• Eigenzinnig: zĳn je bedrĳfswaarden voelbaar en zichtbaar in je merkidentiteit?
• Relationeel: gaat je merkidentiteit in verbinding met je doelgroep?

Unieke extra ingrediënten:
• Relevant: is alles wat je aanbiedt en vertelt relevant voor je klant?
• Uniek: welke elementen zorgen ervoor dat klanten voor jou kiezen en niet voor iemand anders?
• Moeilĳk kopieerbaar: welke aspecten maken je merkidentiteit nu écht onderscheidend?

Tip: Probeer niet anders te zĳn gewoon om je te kunnen onderscheiden. Het 
totaalplaatje moet kloppen. Zo is ‘concept store’ een heel mooi begrip voor je toonzaal, 
maar dan moet het conceptuele wel direct merkbaar en voelbaar zĳn in de volledig 
klantbeleving.
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Terug tĳd voor een aperetiefje!
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Binnen de bouwsector biedt het product op zich een grote meerwaarde. Het verwachte product bestaat 
al uit kwaliteit, maatwerk, garantie en nazorg. Kwaliteit betekent voor de klant dat je de opdracht uitvoert 
volgens de afspraken in de offerte. Daarnaast hebben klanten graag maatwerk. Zĳ willen iets unieks. 
Vervolgens staan garantie en nazorg centraal. Uiteraard zĳn dit allemaal belangrĳke USP’s (Unique 
Selling Points) voor je business. Maar er is meer. Dit is namelĳk hét moment om een shift te maken van 
productgericht naar klant- en servicegericht denken. 

De quote ‘There is no more B2B or B2C, it’s H2H, Human to Human’ was nog nooit zo actueel. Waar 
wordt jouw klant blĳ van? Wat zĳn zĳn of haar grootste bezorgdheden? Welk gevoel wil je dat hĳ of zĳ 
ervaart? Hoe kan je jouw engagement laten voelen? Waar zou je klant voor willen tekenen? ESP’s 
(Emotional Selling Points) zĳn cruciaal om die vragen te beantwoorden, want ze gaan over de 
meerwaarde voor je klant. 

USP’s zĳn gebaseerd op de generieke en unieke sterktes van je onderneming. ESP’s daarentegen 
vertalen jouw USP’s naar de meerwaarde voor de klant; de reden waarom de klant voor jou kiest.
Je brengt bepaalde emoties tot leven, waarmee de klant zich kan verbinden en die hem of haar 
goesting doen krĳgen om met jou samen te werken.

Waarom dit zo essentieel is? USP’s brengen vandaag geen onderscheidend vermogen met zich mee. 
Zolang je doelgroep geen emotionele connectie maakt met jouw merk, blĳven de leden ervan bĳ de 
concurrent kopen. Een emotionele connectie betekent een gevoel van herkenning, erkenning en 
sympathie. Woorden als ‘betrouwbaar’, ‘kwaliteit’, ‘familiaal’, … zĳn bĳvoorbeeld containerbegrippen 
geworden. Als je er jouw unieke betekenis niet aan verbindt, voegen ze geen relevante waarde toe voor 
je potentiële klant.
 

2. USP vs. ESP
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VAN UNIQUE SELLING POINT NAAR EMOTIONAL SELLING POINT:
ZO PAK JE HET AAN

Oefening:

Stap 1:
Als jouw bedrĳf een persoon was, welke typische karaktertrekken zou die persoon dan hebben? 

Een voorbeeld: 
Ben je een durver? Laat het voelen in de taal of de services die je levert. 
Ben je flexibel? Zeg wat voor jou ‘de norm’ is. 
Ben je opmerkzaam? Laat het zien door alles tot in de puntjes uit te werken. 

Stap 2:
Kĳk vervolgens naar de unieke bĳdrage die je levert vanuit jouw kerneigenschappen en laat de 
karaktertrekken tot leven komen. We nemen ‘familiaal’ even als voorbeeld. Bĳ Creactiv ben je onderdeel 
van de familie. Voor familie gaan we niet alleen tot het uiterste, maar creëren we ook een gemoedelĳke 
setting op kantoor. Je vindt bĳ ons een comfortabele hoekzetel, er loopt een kantoorhond rond, er staat 
een welkomstbord in de ontmoetingsruimte, klanten mogen bĳ ons blĳven werken na de meeting, en ga 
zo maar door.

Stap 3:
Als laatste stap breng je de impact vanuit jouw unieke bĳdrage in kaart. Beschrĳf hoe die impact 
voelbaar, tastbaar en zichtbaar is bĳ anderen – en hoe de beleving dus tot uiting komt. Om bĳ hetzelfde 
voorbeeld te blĳven: onze klanten werken aan hun marketingstrategie in een aangename, huiselĳke 
sfeer. Ze voelen de rust en zĳn op hun gemak, waardoor co-creatie ontstaat tĳdens het werken of het 
begeleiden.

www.creactivmarketing.beJe doelgroep bereiken zonder beurzen?
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Tip: Trek elk ESP door in alle facetten van je onderneming, zowel online als offline, intern 
als extern. Doe dit aan de telefoon, in je mailconversaties, in je brochure, je 
kerstboodschap, je social media posts, … Ook je offertes en begeleidende tekst bĳ het 
uitsturen van facturen zĳn communicatievormen!
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Je merkbelofte is een belofte aan je klant. Daarin spreek je je missie, de beleving en het resultaat voor 
hem of haar uit. Dit is hét ultieme middel om de juiste klanten aan te trekken.

Een voorbeeld:
‘Wĳ creëren jouw droomtuin waar puur genot centraal staat. Ons enthousiasme voel je in elk contact. 
Zo zorgen we voor een totaalbeleving: van een uniek en creatief concept, verrassende materiaal- en 
plantkeuzes, tot en met een perfecte aanleg en onderhoud. Tĳdens het hele project heb je één 
aanspreekpunt. Eerlĳk, familiaal en zonder zorgen voor onze klanten.’

Zie je die droomtuin al tot leven komen? In welke mate is jouw potentiële klant in staat hetzelfde te doen 
als hĳ of zĳ jouw merkbelofte hoort?
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TIP: Om écht goed te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van je klant, moeten 
alle betrokkenen op dezelfde lĳn zitten. Het is met andere woorden belangrĳk dat elke 
medewerker weet hoe het bedrĳf in elkaar zit en waar het voor staat. Alle werknemers 
moeten dus doordrongen zĳn van de gedeelde missie en visie, om vervolgens als een 
hecht team aan de slag te gaan. Het feit dat je organisatiecultuur dan op punt staat, zal 
zich ook vertalen naar de communicatie, die uiteraard evengoed eenheid moet 
uitstralen.

3. Merkbelofte
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De hamvraag is natuurlĳk: ‘hoe ervaart jouw ideale doelgroep je merk, je onderneming?’ Deze vraag 
beantwoorden is uitdagend, maar tegelĳkertĳd een oefening die je een schat aan relevante informatie 
oplevert. Je haalt er feedback uit waar je mee aan de slag kan om jouw ideale doelgroep te vinden. 

Opdracht: 
Dit is hét moment om poolshoogte te nemen. Vraag aan vĳf mensen om eerlĳke feedback aan jou te 
geven. Dit kunnen bĳvoorbeeld klanten, leveranciers, netwerkcollega’s of samenwerkingspartners zĳn. 
Daarna ben je in staat de nodige aanpassingen te doen en kom je weer een stap dichter bĳ het 
aantrekken van je ideale klant.

9

4. Jouw onderneming door de bril van je klant
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Het laatste dat we je binnen dit luik graag zouden aanraden is een mini-onderzoek bĳ bestaande 
klanten. Elke succesvolle business is namelĳk gebaseerd op krachtige relaties. Dat betekent vragen 
durven stellen aan je klanten zoals:

• Waarom koop jĳ bĳ mĳ/ons? 
• Wat maakt dat je blĳft terugkomen? 
• Waarom beveel je ons aan bĳ anderen? 

Stel deze vragen ook aan je medewerkers of partners. Wat maakt de samenwerking succesvol?
Waar zitten nog blinde vlekken?

Door deze vragen te stellen en heel goed te luisteren, krĳg je inzicht in de ‘why’ van je klanten en check 
je of die overeenkomt met de ‘why’ van je onderneming, waarmee we deze whitepaper zĳn gestart.
De cirkel is rond, en daarmee is bĳna het tĳd voor het tweede luik van deze whitepaper!

“The key to success is 
to start before you are ready.” 
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Tip: Als het makkelĳk was, zou iedereen het doen. Hou dat goed in het achterhoofd. Er is 
maar één jĳ, één ‘why’ en één merkbelofte zoals die van jou. We nodigen je uit om te 
vertragen en aan de slag te gaan met ons actieplan na het lezen van deze whitepaper.

5. De ‘why’ van je klanten en partners
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Nu je de elementen kent die de juiste klanten voor jouw bouwonderneming bepalen, ben je al een heel 
eind ver. Maar je moet jouw doelpubliek natuurlĳk ook vlot zien te bereiken. En dat kan een hele uitdaging 
lĳken, aangezien het coronavirus de traditionele beurs- en evenementenkalender danig in de war stuurde. 
Geen idee waar je moet beginnen in dit nieuwe landschap? We gidsen je erdoor.

1. Onderneem actie. En wel nu!

Veel bouwondernemers zĳn geneigd om de pauzeknop in te drukken totdat ze terug fysiek kunnen 
samenkomen met hun klanten. Trap niet in die val, want alleen door nu actie te ondernemen, gun je jezelf 
een kostbare voorsprong. Bekĳk intern wat je kunt ondernemen om nu al aan de relatie met je klant te 
werken. Welke vragen kun je al stellen? Welke verwachtingen kun je achterhalen? Welke dromen heeft de 
klant? Hoe kun jĳ hem of haar helpen om die droom werkelĳkheid te laten worden?

Daarnaast zit je vaak met verschillende bedrĳven op één project. Ook hier krĳg je nu de kans om eruit te 
springen met heldere communicatie. Neem jĳ de lead?

2. Klanten zoeken (en vinden?) jou 

Door de opkomst van het internet en alle digitale tools hebben potentiële klanten veel meer keuze.
Terwĳl bedrĳven vroeger op zoek moesten gaan naar klanten, verloopt dit proces tegenwoordig 
omgekeerd: klanten vergelĳken producten en diensten online en op basis van argumenten maken ze een 
weloverwogen keuze. Maar hoe kun je als bouwbedrĳf inspelen op het feit dat klanten bedrĳven vinden, en 
niet andersom?

De jacht naar informatie is een feit, en op dat besef zĳn ook beurzen gebaseerd. Ze helpen consumenten 
om enerzĳds een antwoord te vinden op hun vragen, en om anderzĳds in contact te komen met de partĳ 
die hun project zal mogen uitvoeren, gebaseerd op vertrouwen. Nu beurzen tĳdelĳk geen optie meer zĳn, 
zoeken jouw potentiële klanten online. 

Online vindbaarheid ...
Aangezien klanten online zoeken naar het gewenste product of de geschikte dienst, is het eerst en vooral 
belangrĳk om op te duiken in de resultaten van zoekmachines. Dagelĳks voeren consumenten meer dan 
vier miljard zoekopdrachten uit met de hulp van Google. Wanneer je geen sterke online aanwezigheid 
hebt en je concurrenten wél, zal de klant de weg naar jouw bouwonderneming niet vinden, gewoonweg 
omdat ze niet verschĳnt tussen de zoekresultaten.
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Zorg dus voor een website en een profiel op sociale media; online visitekaartjes die klanten aantrekken en 
jouw bedrĳf toelichten, samen met de diensten die je aanbiedt. Waak er bovendien over dat je op je 
website en je Facebook- of andere pagina’s dezelfde huisstĳl hanteert als op fysieke dragers zoals 
werfspandoeken en de bestickering van je vracht- of bestelwagens. Kies daarbĳ altĳd voor authenticiteit; 
niet voor window dressing of stockbeelden. Verder is de leeftĳd van de personages die opduiken in je 
beeldmateriaal absoluut geen detail. Wil je jonge mensen aantrekken, toon dan ook jonge mensen en 
zaken die zĳ willen zien.

   
… gecombineerd met een offline luik
Je denkt misschien dat je een keuze moet maken tussen inzetten op offline en inzetten op online 
communicatie. En vervolgens heb je de keuze snel gemaakt. Want, zo denk je wellicht: ‘Waarom zou ik in 
deze tĳden voor offline kiezen?’ Zo werkt het echter niet. Offline en online zĳn al lang geen tegenpolen 
meer, maar gaan hand in hand en versterken elkaar. Online actief zĳn is essentieel, maar dat betekent 
bĳvoorbeeld niet dat je klanten geen behoefte meer hebben aan sociaal, live contact. Zoek daarom naar 
een manier om de traditionele media te combineren met de nieuwe media, en je klanten via offline én 
online kanalen de hand te reiken. Zorg onder meer dat je online imago overeenstemt met wat mensen 
offline van jou mogen verwachten.

Kennis delen, niet angstvallig beschermen
Het is dus een must om gevonden te worden. Maar heeft het zin om gevonden te worden als je niets deelt? 
Het antwoord ligt voor de hand: ‘nee’. Toch houden heel wat bouwbedrĳven momenteel hun kennis 
angstvallig binnenskamers, zodat concurrenten er zeker niet van kunnen profiteren. Jĳ maakt beter de 
omgekeerde beweging. Wanneer je je kennis deelt, zien klanten namelĳk waar je bedrĳf toe in staat is.
Ze krĳgen een duidelĳker beeld van de mogelĳkheden én meer zin om met je in zee te gaan.
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Tip: Traceer je online aanwezigheid eens van het begin tot het einde. 
Door je customer journey in kaart te brengen, kom je blinde vlekken op het spoor.
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3. Niet uitleggen, maar tonen

Nog een gouden raad? Klanten aantrekken doe je niet door te zeggen hoe goed je bent, maar door je 
vakmanschap te tonen. In je communicatie mogen fotoreportages van realisaties en testimonials van 
tevreden klanten dus niet ontbreken. Het bĳkomende voordeel van zo’n cases? Ze zĳn enorm inspirerend, 
en werken zo de band met je klant in de hand. Toon bovendien niet alleen je verwezenlĳkingen, maar ook 
het team dat ervoor verantwoordelĳk was. Niets helpt meer om je waarden te laten zien dan een blik achter 
de schermen. Wie zĳn de mensen achter het bedrĳf?

4. Oprechte verbinding

Je kunt klanten niet leren kennen met een stukje papier, maar wél door vaak en goed met elkaar te 
overleggen. Hoewel het fysieke en het lokale aspect nog niets aan belang hebben ingeboet, kun je ook 
tools inzetten om klanten aan te trekken en je relatie met hen te verbeteren. Wees daarom bereikbaar voor 
snelle vragen via WhatsApp Business, laat je stem horen via een voicebericht, en ga zo maar door. Vlot 
reageren op vragen en oprecht luisteren zĳn dé sleutels tot verbinding met je doelpubliek. Bovendien 
eindigt de relatie met een klant niet als de verkoop heeft plaatsgevonden. Wel integendeel! Het is vaak pas 
na de verkoop dat de binding en klantrelatie echt van start gaan. Zelfs als de deal gesloten is, blĳft het dus 
cruciaal om op een klantgerichte manier te denken en handelen.

5. Teamwork

Interne ambassadeurs zorgen voor dé beste (en gratis) reclame voor je bedrĳf. Blĳf daarom met je 
marketing en communicatie niet hangen bĳ de ‘ik’, maar laat het hele team ervoor instaan en betrek het 
volledige bedrĳf bĳ je website, je blog, je sociale media, het e-mailverkeer en telefoongesprekken met 
klanten. Zo kan de passie van elke medewerker naar voren komen, en voelt iedereen zich geroepen om de 
voordelen van ‘zĳn’ of ‘haar’ bedrĳf nog verder te gaan verspreiden onder bĳvoorbeeld vrienden en 
familieleden.
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CREACTIV HELPT JE GRAAG
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De uitdaging van de sector is om de wensen van de verschillende eindgebruikers te vervullen. 
Hoe krĳg je deze wensen omgezet van verwachtingen naar heldere, wederzĳdse afspraken? Hoe kun je 
niet alleen de oplossing leveren die je klant voor ogen had, maar nog extra waarde creëren? 
We wilden jou met deze whitepaper op weg zetten, en hopen dat het kriebelt om actie te ondernemen.

Uiteraard zĳn er nog andere zaken die je helpen om je doelpubliek scherp te stellen en om vervolgens 
onder de aandacht te komen van de juiste klanten. Word je hierin graag ondersteund? Wissel je graag eens 
van gedachten? We’re just a phone call away. Ons team helpt je onder meer om je eerste indruk af te 
stemmen op wie je écht bent als onderneming, zodat je opvalt bĳ de klanten die jĳ gelukkig wil maken. 

Om je te bedanken voor het downloaden van deze whitepaper, scannen we graag jouw online identiteit. 
We nemen je huidige marketinguitingen onder de loep, lĳsten de vĳf belangrĳkste adviezen op en 
bespreken de resultaten met jou in een online call van dertig minuten. En dat helemaal gratis. 

Boek hier je online scan!

“In business it’s about people.
It’s about relationships.” 

14

https://creactivmarketing.be/scan-je-online-imago?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=Whitepaperbouw


Wie is Creactiv?

Creactiv is een gepassioneerde en bĳzonder veelzĳdige bende. Een marketeer met een zwak voor 
cĳfers? Een coach die weet hoe je je team transformeert tot rasechte ambassadeurs voor je merk? 
Een strateeg voor wie bedrĳfspositionering geen geheimen meer kent? We hebben het allemaal in 
huis. Door onze krachten te bundelen, bouwen we aan jouw sterk merk en aan een duurzame relatie 
met je doelpubliek.

Creactiv Bv
Motstraat 54, 2800 Mechelen

2800 Mechelen
+32 15 68 06 76

Volg ons op:


