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in het filmpje over onze nieuwe pay-off ‘Omdat 
mensen tellen’ wordt het mooi verwoord: ons vak 
gaat niet alleen over cijfers en regels, maar vooral 
over mensen. en wanneer je met mensen samen-

werkt, zijn het emoties en persoonlijke eigenschappen die 
er echt toe doen. en vertrouwen is de belangrijkste emo-
tie. Daarom is het winnen van het vertrouwen van je klant 
zo belangrijk. Maar wat betekent vertrouwen? Iemand 
kan vertrouwen scheppen, je kunt vertrouwen winnen, 
iets kan vertrouwd zijn of raken. Maar vooral: vertrouwen 
is niet te koop. Vertrouwen kun je slechts verdienen.

volgens van dale
Van Dale omschrijft vertrouwen als ‘het geloof in ie-
mands goede trouw en eerlijkheid’. Maar een vertrou-
wensband komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. zeker 
niet in een zakelijke relatie. een vertrouwensrelatie moet 
met zorg worden opgebouwd en steeds verder worden 
uitgebouwd. Je moet blijven investeren in de relatie. 
Want de klant binnenhalen is één, hem vasthouden is 
een kunst. Dat een klant je uiteindelijk aanprijst binnen 
zijn eigen netwerk is helemaal het summum. en dat wil-
len we bij BDO nu juist graag bereiken. een goede relatie, 
gebaseerd op vertrouwen, vormt daarvoor samen met 
uitstekende kwaliteit de basis. 
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een kWestie 
van ver-
trOuWen
vertrouwen vormt de basis voor 
klanttevredenheid en loyaliteit, 
schrijft reinder Brummelman in een 
van zijn blogs. klanttevredenheid is 
een belangrijk streven in onze 
strategie 2012-2016. Maar wat is 
vertrouwen? en hoe krijg je de rol 
van vertrouwde adviseur?
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een programma voor de participanten en partners, dat 
samen met coachings- en trainingsbureau Krauthammer 
is ontwikkeld. Onderdelen hiervan zullen ook in de oplei-
dingen en trainingen van de Talent Academie worden 
doorgevoerd. eerder werd ook al gestart met de master-
opleiding tot SMe Business coach aan de Tiasnimbas 
Business School. Dit voorjaar studeerden weer negentien 
BDO’ers af, onder wie Ivan Vierbergen (BDO utrecht). 
Wat vindt hij belangrijk in de omgang met de klant en 
wat is er nodig voor vertrouwen? Ivan: ‘In mijn rol als ac-
countant voor het MKB zag ik in de afgelopen vijftien jaar 
een duidelijke verandering. In de complexer wordende 
samenleving zijn ondernemers steeds meer zaken gaan 
doen op basis van vertrouwen. Hier moet je als accoun-
tant in meebewegen.’ Volgens Ivan willen ondernemers 
dat hun adviseur bijdraagt aan het creëren van succes en 
toegevoegde waarde biedt voor de onderneming en 
daarnaast oplossingen biedt voor problemen. Ivan: ‘Dit 
betekent dat je als adviseur niet louter moet focussen op 
de onderneming of de administratieve rompslomp, maar 
ook op de ondernemer als individu. De ondernemer is 
uiteindelijk toch de sleutel voor het succes van de onder-
neming. een behoorlijke opgave, vooral als je kijkt naar 
de vertrouwensbreuken die het accountantsberoep in het 
verleden heeft gehad.’

uitbouwen van succes
Ivan is ervan overtuigd dat bouwen aan de relatie alleen 
kan wanneer je als adviseur diepgaande kennis hebt van 
de onderneming en de ondernemer, waarbij je met toe-
wijding je specialistische kennis onafhankelijk kunt inzet-
ten voor de relatie. Ivan steunt hierbij zelf op de bagage 
die hij in de SMe-opleiding meekreeg: ‘Hierdoor kan ik 
focussen op de relatie. Inzicht in de dynamiek van een fa-
miliebedrijf bijvoorbeeld, maar ook vermogensplanning, 
innovatie, bedrijfsoverdrachtvraagstukken en leider-
schap. Stuk voor stuk aspecten die leven bij de onderne-
mer en bijdragen aan het uitbouwen van zijn succes. Die 
inzichten en de gesprekken die je hierover voert, zorgen 
ervoor dat de relatie met de ondernemer verbetert en het 
vertrouwen dus toeneemt.’  

* Deze vragen zijn geïnspireerd op Stephen covey’s  
boek ‘De snelheid van het vertrouwen’

do’s & don’ts
De grootste valkuilen op weg naar het vertrouwde adviseurschap 
volgens david maister, auteur van De vertrouwde adviseur:

• Te veel nadruk leggen op je technische, inhoudelijke expertise
• Te snel door het eerste proces van luisteren heenlopen
• Te snel aan de slag gaan om resultaten te laten zien
•  Te veel nadruk leggen op antwoorden en te weinig zoeken naar de 

juiste vraag
• Te veel gericht zijn op ik in plaats van wij

vertrouwen realiseer Je door:
• Beleefdheid
• Het goed kunnen beantwoorden van vragen van klanten
• Nakomen van beloftes
• Overtreffen van beloftes
• Oprechtheid en eerlijkheid
• Een correcte afhandeling van klachten
• Ken je klant en zijn sector door en door

win een boeK! 
Margreeth Kloppenburg schreef het boek ‘Eerlijk 
scoren, over de professionele balans tussen target 
en integriteit’, zie www.eerlijkscoren.nl. Helder 
verloot namens Margreeth een exemplaar van het 
boek. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur 
dan voor 1 oktober een e-mail naar helder@bdo.nl 
onder vermelding van ‘verloting boek Eerlijk 
Scoren’.

meer lezen?
Over het creëren van een vertrouwensrelatie met de klant zijn al veel 
boeken geschreven. Twee aanbevelingen:  
• Stephen Covey: De snelheid van het vertrouwen
• David Maister: De vertrouwde adviseur 

geen sprooKJes 
Margreeth Kloppenburg adviseert en begeleidt organisa-
ties in de zakelijke en financiële dienstverlening in hoe zij 
toegevoegde waarde kunnen leveren aan hun klanten en 
schreef onder andere het boek eerlijk scoren. zij gelooft 
in het effect van een goede vertrouwensrelatie met de 
klant. Hoe win je volgens haar vertrouwen? Margreeth: 
‘De professional die in staat is om met een gerust hart 
eerlijk te handelen en zo een bestendige, vertrouwde re-
latie op te bouwen met zijn klant kan een aantal belang-
rijke vragen positief beantwoorden*. namelijk: durf ik 
eerlijk te zijn tegen de klant, of vertel ik hem sprookjes? 
Heb ik echt het beste met de klant voor? Ben ik voldoen-
de kundig voor de klant en is die kundigheid nu relevant? 
en boek ik werkelijk resultaat bij de klant? Met een bevre-
digend antwoord op die vragen is het voor je klant moge-
lijk om jou te vertrouwen en te kunnen rekenen op je 
gevoel van verantwoordelijkheid.’ Show, don’t talk is 
daarbij een veelgebruikte term van Margreeth. Door met 
elkaar te werken, verwerf je het recht van vertrouwen van 
je klant. ‘Als je tot in alle vezels van je lijf bezig bent met 
het belang van je klant, krijg je zijn vertrouwen’, aldus 
Margreeth. ‘Maar daarvoor moet je soms in je eigen vlees 
durven snijden als dat nodig is, en dat moet de organisa-
tie dan ook steunen.’ 

Je eigen vertrouwde adviseur
een vraag die Margreeth mensen vaak stelt is ‘wie is jouw 
eigen vertrouwde adviseur?’ Veel mensen komen dan 
met mensen die dichtbij hen staan, zoals hun vader. Wat 
maakt dat je juist naar hem gaat? Margreeth legt uit: ‘ze 
noemen dan bijvoorbeeld oprechtheid en een eerlijk ant-
woord. Hoe dichter je zelf bij deze waarden kunt blijven in 
je eigen rol als adviseur, hoe echter en dus des te geloof-
waardiger.’ David Maister, auteur van De vertrouwde ad-
viseur, komt volgens Margreeth met een mooi rijtje 
antwoorden. ‘Iemand die er helemaal voor mij is, belan-
geloos, die luistert, eerlijk durft te zijn en relativeringsver-
mogen heeft.’ Volgens hem begint vertrouwen met het 
maken van contact. luisteren is daarbij essentieel: alles 
richten op het begrijpen van wat de ander zegt. en je ken-
nis weten toe te passen in de wereld van de klant. niet 
omdat je daarmee zelf commercieel het beste resultaat 
boekt, maar omdat je werkelijk wilt dat de klant resultaat 

haalt. Margreeth: ‘Je zult zien dat de relatie met je klant 
hierdoor geïntensiveerd wordt. en dan gebeurt er iets: de 
klant gaat informatie met je delen die hij anders voor zich 
had gehouden. Jij mag hem bepaalde vragen stellen op 
basis van jullie vertrouwensrelatie. en ook jij zult op jouw 
beurt gemakkelijker resultaat boeken.’ Dit hoeft niet op 
stel en sprong te gebeuren. Maar als een klant je eenmaal 
vertrouwt en accepteert als een gelijkwaardige gespreks-
partner, dan ontstaat er openheid. resultaat: de klant zal 
in de toekomst meteen aan jou denken als hij met vraag-
stukken of problemen zit. Hij vertrouwt er dan namelijk 
op dat jij als vanzelfsprekend met hem meedenkt en zijn 
belang voorop stelt. Dat gaat gepaard met een grote ver-
antwoordelijkheid als professional.’

op glad iJs
Margreeth waarschuwt ons wel. Volgens haar is het nooit 
het gemakkelijkste pad. ‘Je moet het willen. Vaak zie ik 
dat als het puntje bij het financiële paaltje komt, de orga-
nisatie de spanning niet kan hanteren. Maar dat moet 
wel. Alleen dan heb je kans op succes.’ Wat ook niet een-
voudig is, maar volgens Margreeth wel belangrijk in een 
vertrouwensrelatie: de lastige kwesties die je eigenlijk 
liever niet met je klant bespreekt en die misschien zelfs 
pijnlijk kunnen zijn, toch bespreekbaar maken. Mar-
greeth: ‘Je weet niet hoe dat gaat uitpakken. Daarmee 
neem je een bepaald risico als je zo’n gesprek aangaat en 
geef je jezelf bloot. Dat creëert juist vertrouwen. Soms 
moet je je even op glad ijs begeven en dat 
vereist moed, maar hoort bij je professio-
nele verantwoordelijkheid. Als je daarbij 
gesteund wordt door je leidinggevende en 
team sta je sterker in je schoenen.’ 

bdo ondersteunt Je
BDO wil graag dat medewerkers de rol van 
de vertrouwde adviseur meer en meer op 
zich nemen in de relatie met de klant. Het 
is niet voor niets een speerpunt binnen de 
strategie. In de komende tijd zullen dan 
ook diverse zaken worden ondernomen 
om onze talenten als 'vertrouwde advi-
seur' verder te ontwikkelen. gestart is met 

‘De klant deelt 
informatie met 
je die hij anders 
voor zich had 
gehouden’


