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DEEP-DIVE 

VOORBEELD PROGRAMMA



Hoe bouw je

sterke relaties op

met de klant, en

durf je nieuwe

kansen te

creëren buiten

de scope van

jouw project?

NEXT LEVEL
KLANT CONTACT
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Perspectief klant mist
Wat opvalt is dat veel van de consultants

weinig oog hebben voor de realiteit van

de klant/opdrachtgever, en al helemaal

niet voor de klant van de klant (de

gebruiker). De focus ligt op de opdracht,

de deadlines, het team, en niet op de

belangen van de stakeholders. 

Onbenutte kansen
Consultants missen hierdoor ook

mogelijkheden op zowel de opdracht te

vergroten, of nieuwe opdrachten te

vinden. Zonde, want de expertise is er

natuurlijk wel. Ook kan juist dit een

nieuwe uitdaging bieden, waardoor de

motivatie wordt versterkt.

Uit de comfort zone
Wat ik zie is dat de consultants het vaak

iets te spannend vinden om dit uit

henzelf te doen. Het ligt buiten hun

comfort zone, maar na wat inspiratie en

uitdaging, merk ik dat ze zich hier graag

meer in willen bekwamen.

Kennis & Skills:
- Het grote plaatje zien en begrijpen

- Verhouding business en IT kunnen zien

- Formele en informele relaties

opbouwen en onderhouden

- Nieuwe opdrachten zien en pitchen ism

Unit manager



Het team gaat niet snel genoeg voor de klant

Jij ziet kansen voor de klant en wil deze pitchen

De opdracht is te onduidelijk/veranderlijk, en moet verscherpt worden 

We willen met de deep-dive verder gaan dan slechts een training. We willen dat

de deelnemers echt direct aan de slag gaan met levensechte uitdagingen, zodat ze

het geleerde direct in de praktijk weten toe te passen.

Daarom werken we voor dit programma met drie hypothetische situaties die heel

herkenbaar zijn voor de deelnemers. Binnen die drie situaties worden de

deelnemers uitgedaagd om het grote plaatje te zien, verschillende belangen in

kaart te brengen, relaties op te bouwen, en de problemen om te buigen naar

kansen. 

De drie hypothetische situaties worden ontwikkeld op basis van de antwoorden

van deelnemers en de betrokken managers. Hieruit worden drie uitdagende

situaties gepakt, die veelvoorkomend zijn als het gaat om klant contact. Grofweg

kan je denken aan drie richtingen:

Uiteraard zouden er andere meer relevante cases kunnen worden aangedragen.

CASE-BASED
PROGRAMMA
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Probleem analyse: wat weten we feitelijk, en welke aannames maken we?

Oplossingen: welke mogelijkheden zijn er, en welke is nu het meest haalbaar?

Uitvoeren (met acteur)

Reflectie: elke keer met verschillende methodes

Opzet

Vooraf aan elke sessie krijgen de deelnemers de gehele situatie via de mail opgestuurd. Ze krijgen

ongeveer een week om de situatie door te lezen, en zichzelf voor te bereiden. Tijdens de sessie

werken ze in drie groepen aan de case, en aan het einde van de dag reflecteren we als gehele

groep op wat er laten zien is.

Er zijn vier rondes:

1.

2.

3.

4.

Tools en methodes:

Voor elke ronde krijgen de groepen tools en methodes aangereikt om de ronde zo goed mogelijk

uit te voeren. Zo worden de deelnemers bekend met bewezen methodes en gesprekstechnieken

die zij in hun werk na de training gemakkelijk kunnen toepassen. 

Acteur:

De uitvoering vind plaats met één of meerdere acteurs, zodat de deelnemers zo optimaal mogelijk

de situatie als levensecht beleven. Door situaties daadwerkelijk te beleven, zullen de deelnemers

veel sneller geneigd zijn om het geleerde in echte situaties uit te voeren.

Reflectie:

De deelnemers delen reflecties op zichzelf en op elkaar, wat de impact van de sessies enorm

vergroot, en vooral langduriger maakt. De trainer zorgt voor rust en vertrouwen, waardoor het

gemakkelijker is om kwetsbaar te zijn.

2x Q&A (2x 1 uur):

Om beter te begrijpen wie de klant is, voegen we bij dit programma ook twee vraaggesprekken

toe. Het eerste gesprek (tijdens de kick-off) is met een commercieel manager/directeur van de

unit, die de vragen van de deelnemers over de sales activiteiten beantwoord. In de laatste sessie is

er een Q&A met een bestaande klant van de unit. In dit vraaggesprek duiken de deelnemers in de

leefwereld van de klant, wederom door in vertrouwelijke sfeer vragen te stellen. 

OPBOUW
CASE SESSIES
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OVERZICHT
PROGRAMMA
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Sessie OnderdelenOmschrijving

Kick-Off
ochtend

We starten met een kick-off

waarin we het programma

uitleggen, een theoretisch kader

geven, en de deelnemers (elkaar)

beter leren kennen.

Uitleg programma

Theorie klant contact

Kennismaking

Q&A met comm.

directeur

Case #1
klantcontact
gemakkelijk

Probleem analyse

Oplossingen

Uitvoeren (met acteur)

Reflectie

Case #2
klantcontact
gemiddeld

Met deze case gaan we de

deelnemers al meer uitdagen om

commerciëler te denken en te doen. 

Probleem analyse

Oplossingen

Uitvoeren (met

acteur)

Reflectie

Case #3
klantcontact
moeilijk

De laatste kees is heel uitdagend,

waarbij ze wat ze tijdens de vorige

sessies hebben geleerd zeker moeten

inzetten en zowel zichzelf als elkaar

zullen stretchen.

Probleem analyse

Oplossingen

Uitvoeren (met acteur)

Reflectie

Terugblik
ochtend

We sluiten af met een ochtend

waarop we terugblikken op elke

sessie, en zowel persoonlijk en als

groep reflecteren.

Reflectie  groei

Inzichten delen

Volgende stappen

Q&A met klant

Er zullen dus drie cases zijn, hypothetische situaties. We bouwen het op van een

toegankelijkere situatie, naar een steeds moeilijkere situatie. Elke case wordt in 1 dag

behandeld. Vooraf aan deze 3 case dagen, doen we een kick-off ochtend en we sluiten twee

weken na de laatste case af met een terugblik ochtend.

Zie hieronder een overzicht van het programma:

De eerste case komt veel voor, is

snel te begrijpen, en hebben de

deelnemers veel ervaring mee.



"Leiderschap
gaat niet over
jou maar over

de ander."

TRAINER:
MELISSA MARIJNEN

IT Leadership
Melissa Marijnen is 15+ jaar trainer, en
richt zich sinds 2017 volledig op de
leiderschapsuitdagingen van IT
specialisten. Zo kent ze de doelgroep
zeer goed, en kent ze de business
context goed. 

Ze weet welke tone-of-voice, en
mogelijke stappen het gemakkelijk
maken voor de deelnemer om die
grote verandering aan te gaan. 

Acteur trainers:
Voor de programma's rondom
klantcontact werkt ze met
professionele acteur trainers, die ze
inzet om IT consultants uit te dagen
andere perspectieven te begrijpen en
te benutten.

Op-maat-gemaakt:
Elk programma wordt ontwikkeld aan
de hand van de behoeftes van de
Unit, zowel de IT specialisten als de
managers. Zo ontwikkelen we
gezamenlijk een programma met
duidelijke doelstellingen. 

Contact:
Voor een verder gesprek, neem
contact met mij op via
melis@melissamarijnen.com of
bel 06-15143234


