
1.Ga met elkaar in gesprek
Voor mijn ogen zie ik wat een goed ge-
sprek tussen twee mensen teweeg kan 
brengen. Want hoewel ze totaal ver-
schillen in achtergrond, ervaring en 
dienstverlening blijkt tijdens ons sa-
menzijn al snel dat beide heren voor 
hun klanten hetzelfde doel nastreven: 
het zoeken én vinden van de positieve 
kracht binnen een organisatie die daar-
door meer klantgericht kan worden. 
Suhardi en Jean-Claude besluiten dan 
ook ter plekke om te onderzoeken of en 
hoe ze door onderlinge samenwerking 
hun krachten kunnen bundelen.

2.  Ontdek je eigen kracht, 
je ‘wow-factor’

Connecting All van Jean-Claude Crijns 
is de partner voor organisaties die op 
zoek zijn naar innoverende en vernieu-
wende gedachten, processen en oplos-
singen. Het bedrijf stelt zich ten doel om 
ideeën, kansen en uitdagingen effectief 
en effi ciënt tot concrete, positieve ver-
anderingen te laten leiden. Gevraagd 
naar een voorbeeld van zijn werk, doet 
Jean-Claude enthousiast verslag van de 
manier waarop hij op verzoek van een 
Zuid-Limburgse gemeente samen met 
alle belanghebbenden een kaderno-
titie heeft opgesteld om het samen-
werkingsklimaat binnen die gemeente 
te verbeteren. Jean-Claude: “Het be-
werkstelligen van het ‘wow-effect’- het 
vinden van de eigen onderscheidende 
kracht - bij de deelnemende partijen gaf 
een positieve impuls aan dit proces.”

3. Gebruik social 
media selectief

Suhardi Looze van Socialize Media on-
dersteunt ondernemers bij het inzetten 
van social media om hun business nog 
succesvoller te maken. Dat lijkt simpel, 
want we gebruiken tegenwoordig alle-
maal één of meer social media. Daar 
zit precies het knelpunt: ook al wordt 
het niet graag toegegeven, veel organi-
saties zien door de bomen het bos niet 
meer en ‘doen maar wat’. In die chaos 
schept Suhardi orde. “Ik begeleid orga-
nisaties bij het vertalen van hun missie 
en visie naar een heldere social media 
strategie. Social media kunnen een ef-
fectief hulpmiddel zijn om de klant te 
bereiken, maar daarbij moet selectief 
te werk worden gegaan. Daarom stellen 
we eerst de verwachtingen vast, dan be-
kijken we kritisch welke digitale hulp-
middelen we daarvoor kunnen inzetten 

en daarna voeren we het beleid uit.” Hij 
voegt eraan toe dat de beste manier om 
social media voor je te laten werken is 
door ze te beschouwen als middelen om 
één-op-één contact te leggen. Suhardi: 
“Je hebt niets aan 1000 LinkedIn con-
tacten als je het achterliggende individu 
niet bereikt en respecteert. Dus, pro-
beer te fi lteren, ben niet bang om ‘nee’ 
te zeggen en zoek naar contacten die 
jou echt kunnen inspireren.”

4. Ga eens in de 
schoenenvan je collega-

ondernemer staan
Hoewel de kennismaking nog pril is, 
vinden beide ondernemers elkaar in 
de overtuiging dat samenwerking, 
Jean-Claude gebruikt hiervoor de term 
‘slimme co-creatie’, hen kan helpen bij 
het bereiken van hun doel om klantge-
richtheid binnen organisaties te stimu-
leren. Ze zijn van plan om daarbij over 
hun eigen grenzen te kijken, niet de 
gebaande paden te volgen en elkaar 
scherp te houden. Een mooi resultaat 
van een goed gesprek.

5. Volg een werksessie 
bij het Inspiratiehuis

Zowel Suhardi en Jean-Claude verzor-
gen werksessies bij het Inspiratiehuis 
voor ondernemers.  Komende maan-
den staan weer een aantal interessan-
te sessies op het programma, o.a. die 
van Jean-Claude op 28 februari over 
de ‘wow-factor’. Gedurende een mid-

dag die begint met een gezamenlijke 
lunch gaat hij met jou daarnaar op zoek. 
Suhardi geeft met enige regelmaat de 
werksessie ‘Beter LinkedIn profi el = be-
tere business’. Neem voor meer infor-
matie contact op met het Inspiratiehuis.

Suhardi Looze, 
Socialize Media, 
www.socialize.nu

Jean-Claude Crijns, 
Connecting All, 
www.connectingall.nl
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Vijf goede voornemens 
voor ondernemers

28 februari Werksessie ‘De Wow-fac-
tor’ door Jean-Claude Crijns.
28 maart en 25 april volgen andere 
interessante werksessies.
Voor meer informatie mail of bel ons.

Het Inspiratiehuis voor ondernemers
Athoslaan 12a
6213 CD Maastricht
Marlies Heeringa +31 (0) 6 25458723
Joyce Verheijden+31 (0) 6 15095205
info@inspiratiehuismaastricht.nl
inspiratiehuismaastricht.nl
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