
finansiële oplossings vir besigheidseienaars

Maak die verskil deur  
diensvoortreflikheid



’n Versameling van artikels  
geskryf deur Jannie Rossouw, 
Hoof: Sanlam Besigheidsmark



Inhoud

Nuttige inligting

02 Hoe om opbouing tot ons 
voordeel te gebruik

04 ’n Prosesbenadering tot 
dienslewering

06 Hoe kan ek my besigheid 
se goeie diens bemark?

08 Hoe beloon ek goeie 
diens en skakel ek 
minderwaardige diens uit?

10 Hoe bepaal ek 
kliënttevredenheid?

12 Ons webtuiste: doen dit 
wat dit veronderstel is om 
te doen?

14 Die basiese boublokke van 
’n goeie diensmodel 

16 Naverkoopdiens: Feit of 
Fiksie 

18 Kliëntediens: Praat mense 
van ons s’n?

20 Hoe koppel ek my 
waarde-aanbod aan 
diensvoortreflikheid

 Besigheidsmark – webwerf

 Besigheidsmark – gratis artikelregistrasie

 Joernale
• Business Turnaround book (slegs in Engels beskikbaar)
• The Business Plan book (slegs in Engels en Zoeloe beskikbaar) 
• Your Annual Business Game Plan for Success book  

(slegs in Engels beskikbaar)

 Finansiële Oplossings vir Besigheidseienaars: Enkelblad 
opsommings
• Finansiële Fiksheid Analise
• Besigheid Fiksheid Analise
• 1-2-3 van Besigheid
• Koop-en-Verkoop Versekering
• Gebeurlikheidsaanspreeklikheid (Borgskap vir besigheidskuld)
• Sleutelpersoonversekering
• Beskerming van Debietleningsrekeninge
• Beskerming van Kredietleningsrekeninge
• Bedryfskostebeskerming
• Inkomstevervanging by Dood

 eBrosjure
 eBoeke

• Jou GPS na toekomstige sukses
• Bou ’n kliëntebasis

 Oudiovisuele aanbiedings
• Koop-en-Verkoop Ooreenkomste
• Gebeurlikheidsaanspreeklikheid
• Sleutelpersoon versekering
• Siektevoordeel vir Sleutelpersone

http://www.sanlam.co.za/sme
https://www.sanlam.co.za/businessowners/articles/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/the-business-turnaround-book.aspx?typeparm=2&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/creating-a-business-plan.aspx?typeparm=1&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79
https://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/your-annual-business-game-plan-for-success.aspx?typeparm=3&sparm=79
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Finansiele%20Fiksheid%20Analise.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Besigheid%20Fiksheid%20Analise.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/1-2-3%20van%20Besigheid.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Koop-en-Verkoop%20versekering.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Gebeurlikheidsaanspreeklikheid%20-%20borgskap%20vir%20besigheidskuld.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Sleutelpersoonversekering.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Beskerming%20van%20Debietleningsrekeninge.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Beskerming%20van%20Kredietleningsrekeninge.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Bedryfskostebeskerming.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/Inkomstevervanging%20by%20Dood.pdf
http://online-hosting.co.za/V3162/afr/ebook/
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/update/GPSToFutureSuccess_AFR.pdf
http://online-hosting.co.za/e-books/V3774/download/update/BuildAClientBase_AFR.pdf
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Koop%20en%20Verkoop%20Ooreenkomste.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Gebeurlikheidsaanspreeklikheid.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Sleutelpersoon%20versekering.wmv
http://www.online-hosting.co.za/V4022/videos/Siektevoordeel%20vir%20Sleutelpersone.wmv


2

Voordat ons die 
beginsels van 
opbouing kan 
begin toepas, moet 
ons eers weet 
wat dit werklik 
beteken.

Eenvoudig gestel is opbouing wanneer iemand 
anders (byvoorbeeld jou kliënt of ’n kollega) en 
nie jy nie, ’n nuwe kliënt vertel van die wonderlike 
produk of diens wat hulle van jou/jou besigheid 
aangekoop het en hoe tevrede hulle met die gehalte, 
diensvlak en kundigheid is wat hulle van jou en/of 
jou besigheid ontvang het. As iemand anders jou 
prys, is dit altyd meer doeltreffend as wanneer jy jou 
eie beuel blaas.

Hoe om 
opbouing 
tot ons 
voordeel te 
gebruik

Daar is talle vorms van opbouing. Jy moet die mengsel kies wat 
jou soort besigheid die beste van diens gaan wees.
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Bevorder jou   
besigheid

Jou kliënt of kollega kan jou/jou besigheid 
op een of meer van die volgende maniere 
bevorder:

 Deur ’n brief aan die voornemende kliënt te skryf.

 Deur ’n e-pos aan die voornemende kliënt te stuur.

 Deur ’n kort videogreep te skiet en dit op jou webtuiste te 
plaas – plaas ’n skakel in jou e-pos om die voornemende 
kliënt na die videogreep te lei.

 Deur ’n afspraak te reël en jou persoonlik aan die voor nemende 
kliënt voor te stel en dan van die geleentheid gebruik te 
maak om jou produk/diens en kundigheid op te bou.

Jy moet ook besluit waar opbouing die 
beste toegepas kan word. Moontlike 
toepassings sluit in:

 Jou webtuiste

 Maatskappybrosjures

 Sakebekendstelling/Oorsig via voorleggings en dokumentasie

wenk Maak die opbouing meer persoonlik 
deur ’n foto van die persoon wat jou 
opbou, in te sluit

Dit is baie belangrik om die toestemming van die persoon wat 
jou opbou, te bekom, veral as jy die inligting op jou webtuiste, 
in maatskappybrosjures en in sake-oorsigdokumentasie 
gebruik. Die laaste ding wat jy nodig het, is iemand wat die 
opbouer skakel en laasgenoemde wat dan aandui dat jy nie 
hulle toestemming het om hulle as verwysing te gebruik nie.

Mense is geneig om ander verbruikers, wat eerste
handse ondervinding van ’n produk of diens het, te glo. 
Gebruik jou tevrede kliënte om jou reputasie te bou en 
jou en jou besigheid te bemark.

Licensed Financial Services Provider

Besigheidseienaar, is jou besigheid Finansieel Fiks? 
Kry jou gratis Finansiële Fiksheids-analise hier. 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/Pages/financial-fitness-analysis.aspx/?tp=2&sp=79&cp=001&bp=001
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’n Proses
benadering 
tot diens
lewering
This article is aimed at explaining 
a theoretical framework in 
practical terms.

01  
Wat is ’n besigheids
proses?
Die Wikipedia-definisie vir ’n besigheidsproses is ’n 
versameling verwante, gestruktureerde aktiwiteite of 
take wat ’n spesifieke diens of produk as uitset lewer 
vir ’n aangewese kliënt.

Uit ’n diensleweringsoogpunt sal so ’n proses vir my 
as besigheidseienaar gestalte gee aan die handelinge 
en standaarde wat my besigheid se diensaanbod en 
my kliënt se dienservaring daarvan verwoord.
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02  
Hoe 
skep en 
verwoord 
jy jou 
diens
lewerings
proses?

 Identifiseer jou kliënte-interaksiepunte.
Voorbeelde: Verkooppunte; verkoopspersoneel se interaksies 
met kliënte; jou inbelsentrum of skakelbord; wanneer jy ’n 
kliënt faktureer, en aanlynkontakpunte (e-pos, webtuiste).

 Stel diensstandaarde vas vir elk van die geïdentifiseerde 
prosesse.
Voorbeelde: Wat is jou verwagte omkeertye ten opsigte van  
navrae, bestellings of klagtes? Wat is die toegelate wagperiodes  
vir kliënte wat in ’n ry staan om gehelp te word, of die aantal 
kere wat die foon mag lui voordat jou personeel antwoord gee?

 Watter proses moet gevolg word om jou besigheid se 
diensstandaard te evalueer?
Voorbeelde: Kliëntevraelyste by die verkooppunte, “geheime”  
aankopers, telefoniese steekproewe en die responstye van jou  
besigheid se stelsel wat deur kliënte gebruik word. Elke faset  
se elemente en verantwoordelikhede en besigheidsreëls  
(bv. metingsfrekwensie) behoort verwoord te word.

 Watter proses moet gevolg word om die terugvoer uit die 
evalueringsproses verder te voer?  
Voorbeelde: Hoe word substandaardgedrag aangespreek? 
Is daar leemtes in onverwante of verwante prosesse wat ’n 
negatiewe uitkoms tot gevolg het? Laasgenoemde punt kan 
prosesbywerkings en -wysigings in verskillende afdelings 
van jou besigheid noodsaak.

 Hersien jy jou diensprosesse gereeld?
Voorbeelde: Moet diensstandaarde en evalueringspraktyke 
aangepas word? Stelseluitbreidings en -bywerkings kan ’n 
effek op dienselemente hê.

 Werk jy jou brondokumente by nadat ’n evalueringsproses 
afgehandel is of terugvoer vanuit die praktyk wysigings 
noodsaak?
Voorbeelde:  Bywerking  van operasionele en opleidings-
handleidings; heropleiding en voorligting van personeel, en  
stelselaanpassings wanneer die besigheidsprosesse verander.

 Het jy ’n proses in plek om goeie diensterugvoer tot jou 
voordeel te benut?
Voorbeelde: Hoe integreer jy die inligting op jou webtuiste, 
bemarkingsmateriaal en advertensies?

Ons diensleweringsproses is deurslaggewend vir die sukses van ons besigheid – maak seker jy 
kan jou beloftes van dienslewering nakom deur ’n prosesbenadering te volg om jou personeel se 
gedrag en jou verwagte diensstandaarde praktiese gestalte te gee.

As sakebestuurder pas ek die dissipline van goeie 
prosesbestuur konsekwent toe, want dit gee my 
besigheid sekerheid ten opsigte van mense en 
stelselpraktyke.  
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Hoe kan 
ek my 
besigheid 
se goeie 
diens 
bemark?
Goeie diens op sigself is ’n 
higiënefaktor, met ander 
woorde dit is wat ’n voor
nemende kliënt van ons 
besigheid verwag. In Suid
Afrika kan dit egter ’n onder
skeidende voordeel wees, 
aangesien die algemene vlak 
van dienslewering nie op 
standaard is nie.
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Belangrik
Dit is egter belangrik om te onthou dat ’n kliënt ten eerste 
belangstel in die produk of diens wat jy aanbied. Jou vlak 
van dienslewering kan egter bepalend wees of die kliënt ’n 
transaksie met jou sal beklink, aldan nie.

Dit is ook moeilik om vir iemand te vertel van die goeie diens 
wat jou besigheid lewer. Hulle moet dit eers ervaar, en dit 
gebeur eers wanneer hulle met jou besigheid doen. Dit is ietwat 
van ’n “hoender-en-eier”-effek – wat kom eerste?

Goeie diens moet derhalwe ervaar word voordat jou 
kliënt daaroor kan praat en jy dit as ’n onderskeidende 
kenmerk in jou bemarkingselemente kan benut.

’n Paar praktiese maniere  
om goeie diens te bemark 

 Kliënte 
terugvoer: 

Verkry kliënte se 
toestemming om hulle 
geskrewe terugvoer 
op jou webtuiste te 
publiseer. Sodoende 
maak jy dit maklik vir 
’n voornemende kliënt 
om ander kliënte se 
ervaring vanuit die 
spreekwoordelike “perd 
se bek”, te verneem. 
Publiseer dit onder ’n 
“Kliënteterugvoer”-hofie.

 Gee ’n 
praktiese 
ervaring:

Ontvang en diens 
kliënte in jou winkel, 
kantoor of per telefoon 
op so ’n wyse dat hulle 
eerste en deurlopende 
ervaring dié van 
uitmuntende diens is. 
Elke kliëntinteraksie 
is ’n geleentheid om 
praktiese gestalte aan 
jou diens te gee.

 Positiewe 
verwysings: 

Behalwe dat tevrede 
kliënte skriftelike 
terugvoer oor goeie 
dienslewering gee, 
versoek en moedig 
hulle ook aan om 
ander mense van jou 
besigheid se goeie 
diens te vertel.

Is jy ’n besigheidseienaar? 5 redes waarom jy 
’n uittree-annuïteit behoort te oorweeg.
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT

https://www.sanlam.co.za/businessowners/retirementforbusinessowners/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Hoe beloon  
ek goeie 
diens en 
skakel ek 
slegte diens 
uit?

Die sleutel tot 
doeltreffende 
diensevaluasie is 
om konsekwente 
standaarde van 
meting daar te stel 
en prakties te wees 
in terme van die 
wyse van beloning 
en korrektiewe 
optrede. 

Betrek interne partye (kollegas 
en ander afdelings binne die 
besigheid) en eksterne partye 
(verskaffers en kliënte) om ’n 
objektiewe evaluasie te verkry. 
Personeel moet weet wat van 
hulle verwag word in terme 
van dienslewering en ook hoe 
hulle gemeet moet word.



9

Oorweeg  
die volgende
Indien jy ’n erkenningstelsel wil implementeer, 
behoort jy volgens kenners die volgende te oorweeg:

 Wie moet erken word? (spanne of individue)

 Hoekom moet hulle erken word? (vir diens 
gelewer/verbetering in diensterugvoer)

 Wanneer moet dit gebeur? (eenmalig/deel van 
deurlopende prestasie-evaluasie)

 In watter formaat moet die erkenning geskied?

’n Kernelement van erkenning 
is dat dit sigbaar vir die hele 
besigheid moet wees.  
Dokumenteer en publiseer (as deel van jou interne 
nuusbrief of per e-pos) voorbeelde van goeie 
dienslewering. Op hierdie wyse word die standaard 
van evaluasie aan almal geopenbaar. Maand-, 
kwartaal- of jaarwenners kan ’n sertifikaat en/of 
wisseltrofee ontvang.

Die keuse van erkenning is net so belangrik as die 
meting daarvan. ’n Geskenkbewys is ’n voorbeeld 
van finansiële erkenning, terwyl “tyd af” by die werk 
’n voorbeeld is van nie- finansiële erkenning. Die 
kwantum van erkenning is meestal nie so belangrik 
as die feit dat erkenning gegee word nie. Kry jou 
personeel se insette oor wat hulle van waarde ag, as 
dit by erkenningsaksies kom.

Hoe om  
slegte 
diens aan 
te spreek
Slegte diens kan na my mening 
op een van drie maniere 
aangespreek word:

 Bepaal die oorsprong, 
spreek die persoon se 
gedrag aan, stel reg waar 
nodig en moontlik en toets 
die verbetering oor tyd.

 Indien die ooreengekome 
en gekontrakteerde 
diensuitsette nie behaal 
word nie, kan dit nodig 
wees om dissiplinêre stappe 
te doen.

 Kontrakteer jou minimum 
diensverwagtings met jou 
personeel deur dit deel 
van jou prestasiekontrak 
te maak. Dit gee vir jou 
gronde om slegte prestasie 
aan te spreek.

“Kies om verstommende diens aan jou 
klante te lewer. Dit sal jou laat uitstaan, 
omdat hulle dit nêrens anders sal kry nie.” 
Kevin Stertz, skrywer en bemarkingskenner.

Kwantifiseer die mees kritieke finansiële  
beplanning risiko in jou besigheid. VIND MEER UIT

Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste

http://www.sanlam.co.za/businessowners/business-tools/1-2-3of-business/Pages/1-2-3-of-business-owners.aspx/?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Hoe bepaal ek 
kliënt tevredenheid?
Kliënte is die lewensaar van ons almal se besighede.  
Die kans dat ’n bestaande kliënt weer met jou sal 
besigheid doen, is goed indien hy/sy tevrede is met  
sy/haar ervaring van jou besigheid.
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Vra  
hulle! 
Maar hoe weet ek dat kliënte met 
my besigheid tevrede is?

Die kort antwoord is, vra hulle! 
Wanneer jy in voeling is met jou 
kliënte, sal jy ook weet in watter 
areas van jou waardeketting jy 
tekortskiet en verbetering benodig.

’n Eenvoudige punt-van-verkope-
evaluasiestelsel kan voldoende 
wees vir ’n begin. Stel ’n kort 
vraelys saam (3 of 4 vrae), 
maak kopieë en plaas dit by 
jou dienspunte. Versoek jou 
toonbankassistente om elke kliënt 
wat hulle diens te vra om die vorm 
in te vul en om hulle ingevulde 
vorm in ’n geseëlde houer te plaas.

’n Ander moontlikheid is om 
kliënte wat aankope bo ’n 
sekere limiet doen, en wie se 
kontakinligting jy het, te skakel 
om soortgelyke terugvoer, soos 
hierbo vermeld, te verkry.

Die waarde van die proses is om 
relevante aksies van stapel te 
stuur vanuit geldige en sinvolle 
kliënteterugvoer.

Voorstelle
Hier volg ’n paar voorstelle oor hoe kliënte tevrede gehou 
kan word:

 Hanteer kliënte vriendelik

 Eerste indrukke maak ’n verskil
 – Hoe lyk jou gebou?

 – Skep jou personeel se voorkoms en kleredrag ’n 
positiewe beeld?

 – Hoe skoon is jou afleweringsvoertuie?

 Is jou personeel voldoende opgelei om werklik goeie 
advies en oplossings te bied vir kliënte se probleme, 
vrae en behoeftes?

 Neem jou personeel verantwoordelikheid om kliënte 
”namens” die hele besigheid te help, of hoor jy dat hulle 
die volgende vir kliënte sê:

 –  “Dit is nie my afdeling nie……….”

 – “Ek is nuut hier…..” of

 – “Die stelsel is tans af………..”?

 Kom julle as ’n reël julle beloftes teenoor kliënte na?

 Is julle ingestel op die detail van julle besigheid?

 Reageer julle op boodskappe en hou julle kliënte ingelig 
oor die vordering van navrae en versoeke?

 Hoe goed kommunikeer julle met kliënte? Onthou daar 
is ’n verskil tussen om na iemand te “luister” en om te 
“hoor” wat hulle sê.

Evalueer 
klienttevredenheid
Daar is ook twee ander maniere om 
kliënttevredenheid te evalueer, naamlik:

01 Klagtes ontvang ten opsigte van 
dienslewering en

02 Items terugbesorg as gevolg van gebreke 
en substandaard funksionering.

Indien jy ’n proses van rekordhouding 
implimenteer, kan tendense en areas van gebreke 
geïdentifiseer word

Onthou dat  
’n tevrede 
kliënt een van 
die kragtigste 
bemarkings
hulpmiddels is 
wat ons tot die 
besigheid  
se beskikking 
het.
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Doen ons 
webtuiste  
wat dit 
veronderstel 
is om te 
doen?
Waarom het my besigheid ’n 
webtuiste nodig? Moontlik dink jy 
dit is omdat jou kliënte dit van jou 
verwag – dink gou weer hieroor. ’n 
Webtuiste is na alle waarskynlikheid 
een van die mees waardevolle 
bemarkingshulpmiddels wat 
jy tot jou beskikking het. Jou 
besigheid word toeganklik vir 
enige persoon wat toegang tot ’n 
internetverbinding het – 24 uur per 
dag, 7 dae per week.

In hierdie artikel gaan ons ’n paar basiese beginsels 
bespreek waarteen jy jou webtuiste kan evalueer.
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Watter inligting behoort 
op my webtuiste 
beskikbaar te wees?

 Wie is ons? (Beskrywing van jou 
diens/produk)

 Hoe kan ons jou as kliënt help?

 Waar kry voornemende kliënte 
ons in die hande?

Ek sien soveel besighede wat ’n 
oormag van inligting via hulle 
webtuiste gee, maar nie bogenoemde 
elemente behoorlik aanspreek nie.

’n Versoek tot aksie

Maak seker dat daar vir kliënte op 
verskeie plekke ’n “versoek tot aksie” 
gegee word. Dit moet vir hulle maklik 
wees om ’n diens versoek te plaas of 
jou telefoon nommer te kry.

Nuttige inligting

Die volgende inligting kan van waarde 
wees as toevoeging tot jou webtuiste:

 Artikels (byvoorbeeld die “artikel 
van die maand”, asook ’n argief 
vir vorige artikels)

 Nuuswaardighede (inligting oor 
’n uitverkoping/nuwe diens)

Dit is egter van belang dat die 
inligting op datum moet wees. 
Verwyder onverwyld verouderde 
inligting. Maak iemand verant-
woordelik om ’n gereelde oudit van 
jou webtuiste te doen.

Gehalte van webtuiste-
inhoud

Daar is myns insiens ’n paar 
basiese boublokke om ’n goeie 
“leserservaring” te verseker.

 Spelling:  Kry iemand om 
die inhoud van jou webtuiste 
gereeld te proeflees.

 Taalgebruik: Praat in die idioom 
van jou teikengehoor, maar bly 
weg van skeltaal of suggestie.

 Webtuiste navigasie: Maak seker 
jou navigasieskakels is maklik 
sigbaar en verstaanbaar. Jou 
leser moet maklik vind waarvoor 
hy/sy soek.

 Grafika:  Selfs in ’n tydvlak 
waar breëband- en hoëspoed- 
internetverbinding baie meer 
toeganglik is, behoort jou 
webtuiste nie ’n oormaat 
van grafika te dra wat die 
aflaaispoed benadeel nie.

Jou webtuistenaam

Poog altyd om ’n naam te kies wat 
direk met jou besigheid se naam 
vergelyk of ’n direkte afleiding daarvan 
is. Sodoende is dit maklik vir kliënte 
om jou webadres te onthou. Plaas ook 
jou webadres op al die besigheid se 
korrespondensie (briefhoofde, e-posse 
en bemarkings materiaal).

“Dit dien geen doel om dit te ignoreer nie; 
dit is so onvermydelik soos die telefoon.” 

Iemand het die volgende oor die web gesê: 

Mag dit bewys word dat jou webtuiste ’n waardevolle bemarkings hulpmiddel 
vir jou besigheid is.
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Die basiese 
boublokke 
van ’n goeie 
diensmodel

In hierdie artikel 
gaan ek ’n paar 
nuttige en praktiese 
riglyne voorsien 
wat as boublokke 
van ’n diensmodel 
ingespan kan word.
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 Is jou personeel goed opgelei 
in alle fassette van jou produk- 
of diensaanbod? Kliënte moet 
ervaar dat hulle met ingeligte 
en bekwame mense in jou 
besigheid werk.

 Het jy ’n objektiewe terug-
voerstelsel in plek wat kliënte-
tevredenheid evalueer en 
voorstelle/versoeke na jou 
deurvoer? Hierdie stelsels kan 
elektronies gesofistikeerd wees, 
of dit kan ’n kort vraelys wees 
wat ’n kliënt by jou punt-van-
verkope invul en in ’n verseëlde 
houer gooi, of dit kan ’n terug-
voer skerm op jou besigheid se 
webtuiste wees.

 Die belangrike punt is egter 
om op nuttige terugvoer 
en voorstelle van kliënte te 
reageer. Maak ook ’n punt 
daarvan om goeie terugvoer 
te beloon en slegte ervarings 
reg te stel. Indien die kliënt se 
kontakinligting beskikbaar is, 
sal dit ’n goeie indruk skep as 
jy persoonlik aandui wat jy met 
hulle terugvoer gedoen het.

 Is ’n kliëntediensmeting deel van 
jou personeel se kernprestasie-
areas? Goeie kliëntediens is 
nie onderhandelbaar nie en ’n 
objektiewe terugvoerstelsel 
kan help om jou besigheid 
se kliëntervaring te bepunt. 
Hierdeur kan goeie kliëntediens 
beloon en swak kliëntediens 
aangespreek word.

 Hoe verstaanbaar is jou besigheid se bepalings en 
voorwaardes? Dit is belangrik dat ’n kliënt sy/haar 
regte en verpligtinge met betrekking tot die transaksie 
en aankope wat hulle by jou besigheid onderneem het, 
verstaan. Lees ’n slag jou bepalings en voorwaardes 
en fel ’n opinie oor die verstaanbaarheid, billikheid en 
uitvoerbaarheid daarvan.

 Hoe beskikbaar is jou personeel om kliënte te diens? 
Ek is seker almal van ons het al ’n ervaring gehad 
waar ons hulp in ’n winkel of besigheid benodig het, 
maar geen persoon kon opspoor wat kom help nie, 
of wanneer jy wel iemand in die hande kry dit lyk of 
die persoon jou ’n enorme guns bewys om jou van 
hulp te wees. Wat gebeur in jou besigheid? Is jy daar 
om te sien hoe jou personeel kliënte hanteer? Watter 
voorbeeld stel jy?

 Hoe professioneel tree jou personeel op? Hier dink 
ek spesifiek aan die volgende elemente:

• Taalgebruik: Is jou personeel ten minste goed 
Engels magtig? ’n Tweede taal sal afhang van die 
samestelling van jou primêre kliëntebasis.

• Kleredrag: Dra jou personeel se kleredrag ’n goeie 
beeld van jou besigheid uit?

• Energie/Vriendelikheid: Het jou personeel ’n 
aansteeklike passie vir jou besigheid en wat julle 
doen? Kliënte hou van ’n omgewing waar daar ’n 
positiewe energie aangevoel kan word.

Goeie kliëntedienspraktyke is 
eenvoudig – dink net ’n slag 
wat jou basiese verwagtings 
is van die besighede waar 
jy jou swaarverdiende geld 
bestee … en pas dit dan in 
jou eie besigheid toe.

Koop & Verkoop Besigheidseienaar: Wie sal jou nuwe 
besigheidsvennoot wees indien jou huidige vennoot sterf? 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT

https://www.sanlam.co.za/businessowners/buyandsell/Pages/default.aspx?tp=1&sp=79&cp=001&bp=001
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Na
verkoop
diens:  
feit of 
fiksie
As verbruiker kry 
ek die indruk dat 
naverkoopdiens iets is 
wat ons as ’n guns van 
besighede ontvang en nie 
’n reg waarop ons kan 
aanspraak maak nie. 



17

’n Paar 
algemene 
beginsels

 As sake-eienaar het ons ’n regsverpligting 
om binne die begrensing van ons 
produk- of dienswaarborge te presteer. 
Dit is belangrik dat jou punt-van-verkope-
personeel kliënte sal inlig wat hulle regte 
en verpligtinge is met betrekking tot die 
waarborgriglyne.

 As ’n item wat ’n kliënt gekoop het, 
ooglopend foutief of gebreek is en daar is 
nie duidelike bewyse van nalatige optrede 
deur die kliënt nie, behoort sodanige item 
onverwyld herstel of vervang te word.

 Dit is belangrik om kliënte nie soos skurke 
te hanteer wanneer hulle ’n foutiewe produk 
wil terugbesorg of vervang wil hê nie.

 Indien ’n kliënt al die vereistes rakende jou 
waarborg- en omruilingsbeleid nagekom 
het, maak dit maklik - dit wil sê hou die 
vorms wat in triplikaat ingevul moet word 
(byvoorbeeld) tot ’n minimum. Onthou 
dat hulle jou betaal het vir iets wat 
veronderstel is om te werk. Hulle wil net 
weer in dieselfde posisie geplaas word.

 Maak ’n punt daarvan om ’n kliënt wat ’n 
produk omgeruil of laat regmaak het, na ’n 
paar dae te skakel om vas te stel of hulle 
tevrede is met die omgeruilde of herstelde 
produk. ’n Klein bietjie moeite sal jou vêr 
neem in terme van kliëntetevredenheid.

Goeie naverkoopdiens is 
myns insiens ’n element 
wat jou besigheid van 
die res kan onderskei. 
Is jou besigheid se 
naverkoopdiens net 
verwoord in jou produk 
of dienswaarborg (fiksie) 
of vind dit gestalte in die 
praktyk (feit)?

Dr. Philip Kotler, 
internasionaal erkende 
bemarkingskundige, 
gee die volgende as 
voordele van goeie 
naverkoopdiens.

 ’n Tevrede kliënt koop meer 
en bly vir langer periodes 
getrou aan jou besigheid of 
handelsmerk.

 ’n Tevrede kliënt praat positief 
oor jou besigheid en produk of 
diens.

 ’n Tevrede kliënt slaan minder ag 
op kompeterende handelsmerke 
en advertensies en is minder 
prys- sensitief.

 Nuwe produkte van ’n besigheid 
kan makliker aan ’n tevrede kliënt 
bemark word.

 Dit is goedkoper om ’n gereelde 
kliënt te diens as om ’n nuwe 
kliënt te werf.

Koop & Verkoop Besigheidseienaar: Wie sal jou nuwe 
besigheidsvennoot wees indien jou huidige vennoot sterf? 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT
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Kliëntediens: 
praat mense 
van ons s’n?

Toe ek Dr Ken Blancard, sake 
skrywer se aanhaling raaklees 
wat sê : “Om goeie diens, betyds, 
elke keer te lewer, is nie goed 
genoeg nie.”, was ek oorbluf. Is 
dit dan nie die kern van diens 
voortreflikheid nie?

In hierdie artikel haal ek ’n paar wenke van Dr Ken 
Blancard aan wat my gedagte wêreld in terme van 
dienslewering positief verander het.
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Drie wenke
In sy boek “Raving Fan Customers” gee Ken 
die volgende drie wenke om “lofbesingende 
kliënte” te vestig.

01  Besluit wat  
jy wil hê. 

 Dit impliseer dat jy ’n duidelike, kliënt 
gesentreerde visie vir jou besigheid 
saamstel.

02 Vind uit wat die kliënt  
wil hê.

 Daar is twee aksies wat luister omarm 
(a) Verstaan wat die kliënt sê en (b) 
besluit of jy dit wil implementeer wat 
die kliënt voorstel.

03 Lewer af op jou besigheid 
se visie plus een persent

 Dit beteken dat jy moet aflewer op jou 
beloftes en soek na maniere waarop 
die aflewering verbeter kan word.

 Dit impliseer onder andere dat jou front 
linie personeel bemagtig moet wees 
om hulle diskresie en hulle gesonde 
verstand te gebruik om die besigheid se 
visie en waardes te implementeer.

Wie is  
’n tevrede 
kliënt?
’n Tevrede kliënt gaan heel moontlik 
nie kla of met jou redekawel oor 
die prys of betaalterme nie, maar 
indien hulle weer ’n transaksie in die 
toekoms doen, gaan hulle na alle 
waarskynlikheid poog om ’n beter 
prys elders te kry of te beding. Dit 
wil sê, hulle gaan nie noodwendig 
na jou besigheid, as eerste keuse, 
terugkeer nie.

Ons het “lofbesingende kliënte” 
nodig, mense wat werklik verbonde 
is aan ons produkte en dienste en 
dit nie eers sal oorweeg om hulle 
besigheid elders te neem nie en wat 
bereid is om jou besigheid se lof van 
die dakke af te verkondig.

Om hierdie kliënt ervaring te skep, 
het ons nodig om ’n kliëntediens 
kultuur binne ons besighede te 
vestig wat almal binne die besigheid 
saamsnoer om diens voortreflikheid 
intern en ekstern uit te leef.

Dit begin onder andere met die 
verhoudings wat bestaan tussen 
bestuur en die front linie personeel. 
As hulle nie menswaardig en 
respekvol hanteer word nie, 
reflekteer hulle dit na kliënte.

Ek sluit af met die woorde van Sam Walton, Stigter van 
Wal-Mart:  

“Daar is net een baas. Die kliënt. 
En hy/sy kan almal in die besigheid, 
van die voorsitter af ondertoe, 
afdank deur eenvoudig sy geld 
elders te spandeer.”

Licensed Financial Services Provider

Besigheidseienaar, is jou besigheid Finansieel Fiks? 
Kry jou gratis Finansiële Fiksheids-analise hier. 
Gelisensieerde Verskaffer van Finansiele Dienste VIND MEER UIT
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Hoe koppel ek  
my waarde
aanbod aan 
diens voortrefl ik
heid?

Diensstandaarde is oor die 
algemeen nie na wense in 
SuidAfrika nie. Vandaar ons 
besluit om hierdie jaar ons 
Cobalt Sakewenke toe te spits 
op dienslewering met die 
onderwerp “Maak die verskil 
deur diensvoortreflikheid”

Om enige sinvolle wisselwerking tussen my 
onderneming se waarde-aanbod en diens-
voortreflikheid te bewerkstellig, het ek nodig 
om te weet wat my “vorme van waarde” en 
“kennis van my kliënt se dienservaring” is.



21

Vorme van waarde
Die waarde-aanbod van my onderneming behoort my in een of meer 
van die volgende elemente van die kompetisie te onderskei:

 Die gehalte van my waarde-aanbod.

 Die professionele beeld van my onderneming.

 Die gerief om sake met my onderneming te doen.

 Die tydigheid om ’n oplossing vir ’n kliënt se behoefte aan te bied.

 Die kompeterendheid van my pryse.

 Hoe veilig dit is om my produk of diens te gebruik.

 Die betroubaarheid van my advies of produk vir die oplossing 
van die kliënt se probleem of behoeftes.

Kennis van my kliënt se 
dienservaring
Die volgende vrae kan jou help om jou vlak van dienslewering te evalueer:

 Lewer ek ’n vlak van diens wat my kliënte se verwagtings oortref?

 Luister ek werklik na my kliënte se behoeftes en voldoen ek presies aan 
daardie behoeftes? Kliënte soek meestal eenvoudige oplossings, maar 
produk- en dienswerkverskaffers het die geneigdheid om te oorkompliseer.

 Weet ek met watter kliënte ek gereeld besigheid doen?

 Sien ek die individu agter elke kliënt raak?

 Hoe hanteer ek ontevrede kliënte?

 Het ek al myself na my kliënte se skoene verplaas? Wat sou my dienservaring 
van my onderneming wees?

Wanneer ek die boublokke van waarde in my onderneming geïdentifiseer 
het en weet wat my waarde-aanbod behels, kan ek my diens evalueer 
deur terugvoer van my kliënte te gebruik om die tekortkominge in my 
dienslewering te identifiseer en daadwerklik aan te spreek.

Dit is dus van kardinale belang om te verstaan dat ek nie my onderneming 
se waarde-aanbod gestand kan doen indien my diensstandaarde dit nie 
ondersteun nie.

“Jy kan net daar bly staan en begin om die gewoonte 
van die ekstra myl loop toe te pas, deur meer en beter 
diens te lewer as waarvoor jy tans betaal word.” 
Napoleon Hill
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