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Stop,	  think,	  act.	  Dit	  motto	  uit	  mijn	  allereerste	  duiklessen	  bleef	  zich	  in	  mijn	  hoofd	  maar	  
herhalen,	  enkele	  jaren	  geleden	  voor	  de	  west-kust	  van	  Costa	  Rica.	  Mijn	  duikmaatje,	  een	  
duitse	  onderwater	  filmman	  met	  megavinnen	  (‘flippers’	  voor	  niet-duikers)	  en	  een	  nog	  
groter	  ego,	  was	  ervandoor.	  De	  stroming	  was	  voor	  mij	  te	  sterk	  om	  hem	  te	  volgen.	  En	  hij	  
had	  dat	  niet	  door.	  Ik	  besloot	  om	  mezelf	  niet	  langer	  uit	  te	  putten	  en	  mijn	  eigen	  weg	  te	  
gaan.	  Maar	  ik	  zat	  op	  25	  meter	  diepte	  en	  was	  door	  de	  inspanning	  en	  deze	  voor	  mij	  
onbekende	  duikplek	  versneld	  gaan	  ademhalen.	  Erger,	  gaan	  hyperventileren.	  Een	  
opgewonden	  stemmetje	  in	  mijn	  hoofd	  riep	  steeds	  luider:	  “weg	  hier,	  nu	  naar	  de	  
oppervlakte!”.	  Een	  andere,	  rustiger	  stem	  won	  het	  gelukkig.	  En	  gaf	  me	  aan	  te	  stoppen,	  
na	  te	  denken	  en	  dan	  te	  handelen.	  
	  
Deze	  oproep	  zou	  ik	  ook	  willen	  doen	  aan	  commercieel	  directeuren,	  hoofden	  verkoop	  en	  
marketing	  managers	  in	  b2b.	  Sta	  eens	  stil	  bij	  de	  huidige	  aanpak	  van	  marketing	  en	  sales.	  Vaak	  
kan	  het	  slimmer.	  Door	  je	  verhaal,	  expertise	  en	  professionals	  optimaal	  gevonden	  te	  laten	  
worden	  door	  de	  voor	  jullie	  relevante	  doelgroepen.	  En	  outbound	  communicatie	  (‘push’)	  te	  
vervangen	  door	  inbound	  communicatie	  (‘pull’).	  Juist	  ook	  online.	  	  
	  
We	  komen	  we	  tot	  het	  inzicht	  dat	  homo	  sapiens	  een	  stuk	  minder	  rationeel	  is	  dan	  we	  altijd	  
dachten.	  Dagelijks	  krijgt	  de	  mensheid	  meer	  inzichten	  in	  de	  werking	  van	  ons	  brein.	  Veel,	  zo	  
niet	  alle	  beslissingen	  die	  we	  als	  individu,	  klant,	  professional,	  ondernemer	  of	  executive	  maken	  
zijn	  instinctief	  en	  komen	  voort	  uit	  ons	  onbewuste.	  Ook	  het	  zakelijke	  koopproces	  is	  vaak	  niet	  
stop,	  think,	  act.	  Maar	  eerder	  gut,	  feel,	  act.	  	  
	  
Hoe	  is	  meer	  commercieel	  succes	  te	  realiseren	  met	  minder	  middelen?	  Hoe	  kun	  je	  in	  dit	  digitale	  
tijdperk	  de	  ongrijpbare	  klant	  beter	  prikkelen	  en	  enthousiast	  houden?	  En	  wat	  beweegt	  de	  
klant	  nu	  echt	  om	  tot	  aankoop	  over	  te	  gaan?	  
	  
Deze	  vragen	  houden	  veel	  bedrijven	  en	  managers	  in	  b2b	  bezig.	  Ook	  ik	  zoek	  mijn	  hele	  loopbaan	  
naar	  betere	  antwoorden	  op	  deze	  vragen.	  Ik	  besloot	  daarom	  om	  er	  dit	  boek	  over	  te	  schrijven.	  
Met	  als	  voornaamste	  doel	  te	  prikkelen	  tot	  een	  nieuwe	  kijk	  op	  b2b	  marketing	  en	  sales.	  	  
	  
Voor	  dat	  nieuwe	  perspectief	  op	  zakendoen	  in	  b2b	  heb	  ik	  inspiratie	  opgedaan	  vanuit	  de	  
samenwerking	  met	  diverse	  klanten,	  collega’s	  en	  relaties,	  aangevuld	  met	  inzichten	  uit	  de	  meest	  
recente	  digitale	  en	  technologische	  ontwikkelingen,	  de	  hersenwetenschappen	  en	  
(klant)psychologie.	  Juist	  in	  het	  combineren	  daarvan	  zit	  in	  mijn	  optiek	  de	  grootste	  
meerwaarde:	  hoe	  vergroot	  de	  slimme	  inzet	  van	  technologie	  de	  ‘human	  touch’?	  	  
	  
Met	  mijn	  boek	  Br@inbound	  Marketing,	  nieuwe	  online	  verkoopstrategieën	  in	  B2B	  hoop	  ik	  
beslissers	  en	  andere	  professionals	  in	  business-‐to-‐business	  tot	  nadenken	  te	  bewegen	  over	  hun	  
bestaande	  commerciële	  aanpak.	  En	  de	  dialoog	  aan	  te	  gaan	  om	  samen	  nieuwe	  inzichten	  te	  
verkennen	  en	  toe	  te	  passen.	  	  
	  
Op	  12	  mei	  2014	  in	  Leusden	  doe	  ik	  graag	  een	  boekje	  open	  voor	  collega	  alumni	  die	  streven	  naar	  
een	  betere	  mix	  van	  digitale	  marketing	  &	  sales	  en	  klantpsychologie	  in	  hun	  zakelijke	  markt.	  
	  
Mis	  deze	  avond	  niet!	  
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