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Boek Zeistenaar Bart Groothuis: 
Creëer een band met je klant
Veel professionals 
denken dat de inhoud 
van hun vak voor klanten 
het belangrijkste is, 
maar volgens Zeistenaar 
Bart Groothuis ligt dat 
anders. Hij is auteur 
van de net verschenen 
managementroman 
‘Creëer een band met je 
klant’.

ZEIST -  Bart Groothuis: 
“Klanten willen vooral ont-
zorgd worden. Natuurlijk 
moet je echt een vakman, 
een professional zijn, maar 
je wordt niet gekozen op de 
inhoud van je vak. 
Ga maar na hoe je zelf een 
tandarts, een hypotheekad-
viseur of een loodgieter 
kiest. Je hebt helemaal geen 
verstand van de inhoud van 
die beroepen, dus je gaat 
vooral af op wat ik wel ‘de 
buitenkant’ noem. 
Die ‘buitenkant’ is wat je als 
klant waarneemt; de keurig 
opgeruimde spreekkamer bij 
de tandarts, de professioneel 
ogende informatiebrochure 
van de adviseur, de opge-
ruimde gereedschapskist 
en de schone overall van de 
loodgieter. Maar het zit hem 
ook en vooral in het gedrag, 
de manier van contactleg-

gen, de communicatie. 
Op basis van die buitenkant 
probeer je je een oordeel 
te vormen over de vakbe-
kwaamheid van de profes-
sional. En zo doen jouw po-
tentiële klanten dat bij jou 
dus ook.”
Barts nieuwe boek gaat over 
een fictief ICT-bedrijf. Ka-

rel Bos, de hoofdpersoon in 
deze praktische manage-
mentroman, helpt dit bedrijf 
om bestaande klanten te be-
houden en nieuwe klanten 
aan zich te binden. De pro-
fessionals, de vakmensen 
van dit bedrijf ontdekken 
dat hun gedrag, hun wijze 
van communiceren en hun 
omgangsvormen het ver-
schil maken tussen nieuwe 
klanten of een verloren or-
der. Ze merken al snel dat 
persoonlijk zaken doen niet 
alleen leuk is, maar ook heel 
lucratief. 
Het boek bestaat uit een 
kleine vijftig korte, opzich-
zelfstaande verhalen. Elk 
hoofdstuk wordt afgesloten 
met een aantal leerpunten: 
de belangrijkste zaken uit 
het hoofdstuk.

‘Creëer een band met je 
klant’ is na ‘Verkoop jezelf 
\’het tweede boek van Bart 
Groothuis (1961). Als profes-
sional weet hij dat het voor 
je klant niet alleen belang-
rijk is wat je van je vak weet 
en wie je allemaal kent, veel 
belangrijker is hoe je je ge-
draagt en wie je bent. Vanuit 
zijn adviespraktijk (Groot-
huis Advies in Zeist) helpt 
Bart professionals met het 
vergroten van hun commer-
ciële slagkracht, door het ge-

ven van (boek)presentaties, 
workshops, coaching en ad-
vies. Bart schrijft columns 
voor diverse sites. 
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Bart Groothuis: “Klanten willen vooral ontzorgd worden.

Buitenkant Bepaalt 
oordeel over 
professional

Anderen over Creëer een band met je klant: ‘Een aanra-
der voor wie commerciële relaties wil leggen en onder-
houden. Leest dankzij de romanvorm heerlijk weg.’ Jos 
Burgers, veelgevraagd spreker en bestsellerauteur. ‘Legt 
de vinger op de zere plek. Als je alle tips in dit boek toe-
past, heb je de werkgevers en klanten voor het kiezen!’ 
Paul de Kort, partner M&I/Partners.  

Praatcafé
ZEIST - Op 10 december om 
14.00 uur is het Praatcafé 
van het Humanistisch Ver-
bond in de zaal van  12 
Ambachten aan de Slotlaan 
249. Voor deze ‘Dag van de 
Mensenrechten bereidt Paul 
Mercken een inleiding voor 
over ‘Communisme met een 
menselijk gezicht en Europa’ 
aan de hand van wat daar-
over door de Franse filosoof 
Etienne Balibar is geschre-
ven en gezegd.Zijn commu-
nisme en de mensenrechten 
verenigbaar? En ook hoe 
gaan we er zelf mee om?
Belangstellenden zijn wel-
kom, toegang is vrij, con-
sumpties voor eigen reke-
ning. 

Creyf’s en 
Unique delen 
voordeur
ZEIST - Vanaf 17 december 
delen uitzendorganisaties 
Creyf’s en Unique één kan-
toor in Zeist. Vooruitlopend 
op de fusie tussen de zuster-
bedrijven die later dit jaar 
plaatsvindt, werken Creyf’s 
en Unique nu al vanuit één 
vestiging aan de Utrechtse-
weg 135 te Zeist
De uitzendorganisaties 
Creyf’s, Technicum, Re-
ceptel en Unique worden 
begin 2015 samengevoegd. 
De naam van het nieuwe be-
drijf wordt Unique. Tot het 
moment van fusie blijven de 
ondernemingen, werkmaat-
schappijen van USG People, 
zelfstandig en onder hun ei-
gen naam opereren. 

Duurzaamheid trekt

Ondernemers besparen 
op hun energiekosten 
door gebruik te maken 
van de energiecoach. 
Die zoekt uit welke 
energiebesparende 
maatregelen een bedrijf 
kan nemen. 

ZEIST - De gemeente en de 
Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (ODRU) bieden de 
Energiecoach aan om on-
dernemers te stimuleren te 
besparen op hun energie-
verbruik en zo bij te dragen  
aan het verminderen van de 
uitstoot van CO2. 

Peter Cortel van garage Peco 
aan de Kwikstaartlaan was 
de eerste ondernemer die 
de coach op bezoek kreeg 
en het estafettestokje in ont-
vangst mocht nemen. ‘‘Het 
thema duurzaamheid trekt 
mensen in Zeist toch aan, 
heb ik gemerkt. Als gara-
gebedrijf dragen we bij aan 
vervuiling, maar met duur-
zame maatregelen kunnen 
we de weegschaal een beetje 
in balans brengen.’’ 
Een bezoek van de ener-
giecoach duurt een uur. 
Hij kijkt rond, praat met 
de mensen van het bedrijf 
en schrijft een rapport met 
aanbevelingen dat een paar 

dage later klaar is. Coach 
Mikkers: ‘‘Je ziet dat er al-
tijd nog wel mogelijkheden 
zijn. Een bedrijf waar niks 
te doen is, ben ik nog niet 
tegengekomen.’’ Wethouder 
Varkevisser: ‘‘Ook weet de 
energiecoach welke subsi-
dies er zijn.’’
Cortel droeg het energie es-
tafette stokje over aan Rolph 
van Markus, van Van Mar-
kus Autoschade Service. 
Van Markus: ‘‘Een iets an-
dere werkwijze kan wellicht 
al een flinke besparing ople-
veren. 
Informatie: energiecoach 
Erwin Mikkers (ODRU), tel. 
088-0225000.

Peter Cortel (r.) overhandigt het stokje aan Rolph van Markus, In ‘t midden wethouder Johan 
Varkevisser. 

Nieuwe eigenaars De 
Koning Woninginrichting
ZEIST - Een nieuw gezicht op 
een vertrouwde locatie: De 
Koning Woninginrichting 
heropende 1 december in 
Winkelcentrum Vollenhove 
te Zeist. 
Na vijf succesvolle jaren als 
zzp’er binnen de woning-
inrichting, zet Sebastiaan 
de Koning nu de stap naar 
een eigen winkel. Een lang 
gekoesterde droom van de 
gediplomeerde stoffeerder, 
en een door de toenemende 
drukte logische beslissing 
om letterlijk meer ruimte te 
hebben voor advisering en 
het etaleren van het assor-
timent.
Samen met zijn vrouw zet 
Sebastiaan de ruime en 
prettig lichte winkel voort, 
die als sinds 1988 een vaste 
waarde is in het winkelcen-
trum. De afgelopen weken is 
hard gewerkt aan vernieu-
wing van de winkel om deze 
helemaal ‘eigen’ te maken en 

tot hét adres voor woningin-
richting om te toveren. 
In de geheel vernieuwde 
winkelruimte is plek ge-
maakt voor vloeren, raam-
bekleding, bedden en deco-
ratieve artikelen. Klanten 
doen zo volop inspiratie op 
voor hun woning of bedrijf 
en krijgen een volledig beeld 
van hoe de verschillende ele-
menten passen in hun ruim-
te: bij de gewenste sfeer, de 
lichtinval en de reeds aan-
wezige meubels. Het brede 
assortiment biedt daarnaast 
ruimte voor advies waarin 
alle mogelijke kleuren, ma-
terialen en stijlen worden 
meegenomen. De Koning 
Woninginrichting blijft ook 
stofferen, waarbij een tot in 
detail verzorgde oplevering 
als vanouds voorop staat. 
Vanzelfsprekend blijft een 
vooraf gegeven advies aan 
huis ook tot de mogelijkhe-
den behoren.

Sebastiaan de Koning en zijn vrouw zetten De Koning 
Woninginrichting voort.

Herdenking 
overleden 
kinderen
ZEIST - Op zondag 14 de-
cember wordt Wereldlicht-
jesdag gehouden in Zeist. 
Wereldlichtjesdag wordt 
wereldwijd én op veel plaat-
sen in Nederland georga-
niseerd ter nagedachtenis 
aan overleden kinderen.  
Anke de Jong-Koelé (Virtus 
Praktijk) en Samantha Drent 
(Drent Uitvaartverzorging) 
organiseren Wereldlichtjes-
dag in Zeist.
Op deze dag steken rond 
19.00 uur mensen over de 
hele wereld, een lichtje aan 
ter nagedachtenis aan over-
leden kinderen. Het maakt 
daarbij niet uit hoe oud het 
kind was of hoe lang het al 
geleden is.  
De bijeenkomst is bedoeld 
voor ouders, broers, zusjes, 
opa’s, oma’s, andere fami-
lieleden en mensen die zich 
nauw betrokken voelen. 
Ieder die een kind mist is 
welkom dit kind te geden-
ken en een kaars voor hem 
of haar aan te steken.  Met 
poëzie, muziek, stilte en 
teksten staan we stil bij alle 
kinderen die niet meer bij 
ons zijn.
Deze bijeenkomst op zondag 
14 december is in Afscheids-
huys ’t Zeisterbosch, Laan-
tje zonder Eind 5 in Zeist. 
Inloop vanaf 18.45 uur, het 
programma begint om 19.00 
uur. De eindtijd is 20.30 uur. 
Na afloop zijn er koffie, thee 
en chocomelk.
Informatie en aanmel-
ding: Anke de Jong, T. 06-
42074072.  


