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KLANTEN, 
WAT MOET JE ER MEE?

HET IS EIND 2016 ALS SENIOR HR ADVISEUR MARIJN VAN DER STARRE, SAMEN MET 

HET MANAGEMENTTEAM OPERATIONELE ZAKEN VAN DE EFTELING, HET TRAJECT EVA-

LUEERT DAT ZIJ SAMEN 5 JAAR EERDER HEBBEN INGEZET. EEN TRAJECT MET ALS DOEL 

OM DE GASTEN VAN DE EFTELING DE HOOGST DENKBARE VORM VAN KLANTGERICHT-

HEID TE LATEN ERVAREN. 

Ze zijn gestart vanuit de overtuiging dat medewerkers 

cruciaal zijn om het verschil te maken in klantgerichtheid. 

En dus werd een stevig HR-programma ingezet waarbij 

medewerkers geleerd werd om nog klantgerichter  

te worden. En natuurlijk kregen ze ook de ruimte en 

verantwoordelijkheid om alles te doen voor een volmaakt 

tevreden klant. Het resultaat? Zelfs in een organisatie 

waar traditioneel de gastvrijheid met een goudomrande 

hoofdletter G wordt geschreven, viel nog winst te behalen. 

De medewerkers worden steeds meer gewaardeerd 

door de gasten van de Efteling. In 2011 was de waar-

dering een 8,1 en in 2016 is dit gestegen naar bijna 

een 9. Daarbij liggen de verantwoordelijkheden lager, 

waardoor er minder leidinggevenden nodig zijn en 

groeit de omzet en het rendement. En dat terwijl in die 

periode het aantal bezoekers van 3,6 naar 4,8 miljoen 

bezoekers is gegroeid. Het was en is voor Van der 

Starre een bevestiging van wat hij eigenlijk al wist: 

‘Organisaties die hun klant centraal stellen doen het 

aantoonbaar beter dan hun collega’s die dat niet doen’. 

Beproefde methodiek

Klinkt logisch? Van der Starre kwam er in gesprekken 

met collega-ondernemers achter dat een klantgerichte 

benadering voor veel organisaties helemaal niet zo 

vanzelfsprekend is. Dat er nog altijd organisaties zijn die 

deze klantfocus geheel of gedeeltelijk missen. Dat mede-

werkers voor alles oog hebben behalve voor degene die 

(in)direct hun salaris betaalt. En dus besloot de energieke 

Van der Starre een boek te schrijven: ‘Klanten, wat 

moet je er mee?’. In dit boek neemt hij de lezer stap 

voor stap mee naar de ultieme klantgerichte organisatie. 

Met als doel te komen tot een 100% tevreden klant. 

Van der Starre: “Natuurlijk heb ik mijn visie gestaafd 

met mijn eigen ervaringen binnen organisaties als  

De Efteling en Jumbo. Maar ik heb ook andere aanspre-

kende praktijkvoorbeelden in het boek opgenomen. 

Zoals McDonalds, Fontys, de gemeente Eindhoven  

en Rabobank. Simpelweg om te laten zien dat mijn 

methodiek gebaseerd op vijf essentiële bouwstenen 

(zie illustratie) op elke organisatie van toepassing is. 

Mits de focus er is om dit goed te doen.”

Zelfstandig ondernemer

Focus, het is de rode draad door de methodiek van 

 Van der Starre. Het verleidde hem er zelf toe om zijn 

baan als senior HR adviseur vaarwel te zeggen en zijn 

aandacht geheel op zijn eigen bedrijf Klantfocus 

(www.klantfocus.nu) te gaan leggen. Met zijn bedrijf 

ondersteunt hij organisaties in klantgerichtheid, door 

middel van advies, consultancy, trainingen, een volledige 

masterclass leiderschap en inspiratiesessies. “In deze 

sessies vertel ik wat ik in mijn boek uiteenzet. Met dit 

verschil dat er in de praktijk heel veel nadruk ligt op 

maatwerk. Want hoewel een klantgerichte organisatie 

voor elke onderneming bijna van toepassing is, spelen 

natuurlijk wel specifieke bedrijfskenmerken een rol. In 

mijn ogen zijn medewerkers de belangrijkste factor 

om echte klantfocus te bereiken. Als zij klantgerichte 

vakmensen zijn, heb je de belangrijkste stap genomen. 

Dat en meer kun je lezen in mijn boek of ervaren één 

van mijn sessies. Ik daag iedereen dan ook uit om er 

mee aan de slag te gaan.”

Interesse in het boek van Marijn van der Starre?  

Goeie Zaken geeft exclusief 10 exemplaren weg. 

Stuur een mail naar: edwin@goeie-zaken.com. 

De eerste tien aanmelders ontvangen gratis het boek.  


