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Transparant maken aanbod 

• Wij kiezen voor andere invalshoek 
 
DUS NIET 
• Vanuit SUWI (1 elektronische voorziening) 
• Vanuit druk Werkkamer, Staatssecretaris 
 
 



Marketing kent 7 P’s 

• Plaats 
• Prijs 
• Promotie 
• Personeel 
• Proces 
• Physical Evidence 
• Product 
 



Plaats 
 

 Distributiekanaal van je dienstverlening: 
• Op welke locatie(s) produceren wij ons product? 
• Langs welke distributiekanalen bieden wij ons product aan? 
(Digitaal, PPS, Social Return etc.) 
• Hoe distribueren wij ons product? 
• Waar slaan wij onze producten op? 
• Welke marktdekking streven wij na? 
• Hoe richten wij onze logistiek in? 
• Verkopen wij ons product direct of indirect? 



Prijs (vrije vertaling) 

• Hoe draagt jouw dienstverlening/product bij 
aan de toegevoegde waarde van de 
doelstelling van jouw klant (WERKGEVER)? 

• Instrumenten (voorzieningen, 
loonkostensubsidie, no riskpolis etc.) 



Promotie 

• Hoe maken we ‘reclame’? 
• Waar maken we ‘reclame’? 
• Hoe richten we onze verkooporganisatie in? 
• Welke opdracht geven we ons verkoopteam mee? 
• Op welke manier werken we aan onze PR? 
• Is het verstandig om samen te werken met bepaalde mensen 

of organisaties? (AWVN, 100.000banen, 99 van, Private 
intermediairs etc.)  

 



Personeel 

• Welke kennis moeten onze werknemers hebben? 
• Over welke vaardigheden moeten onze werknemers 

beschikken? 
• Welke werkhouding verwachten wij van onze 

werknemers? 
• Hoe sturen wij ons personeel aan?  
• Welke waarden en normen vinden wij belangrijk? 
• Welke opleidingen bieden wij aan? 



Psysical Evidence 

• Hoe zorgen we ervoor dat klanten ervaringen delen 
met potentiële klanten? 

• Op welke wijze ondersteunen wij de klant in hun 
aankoopproces? 

• Hoe geven wij klanten ook nadat ze ons product 
hebben ‘gekocht’ een blijvend gevoel dat ze een 
goede keuze hebben gemaakt? 



Proces 

• Is het duidelijk voor je klant hoe je werkwijze 
is? (aankoopproces) 

• Is het productieproces helder? 
• Hoe is de aftersales / consumptieproces 

georganiseerd? 
• Zijn deze werkwijzen flexibel? 
 

 



Product 

• Wat is de functie van het product?  
• Wat zijn de eigenschappen het product? (Kandidaatprofiel) 
• Aan welke kwaliteitseisen moet het product voldoen? 
• Wat is het gewenste imago? 
• Bieden we het product in verschillende varianten aan? 
• Welk niveau van gebruikersgemak bieden we aan? 

(Jobcoaching, arrangementen, instrumenten) 
• Welke service en garantie leveren we bij het product? 



En meer…... 

• Praktijkvoorbeelden 
• Werk.nl is distributiekanaal 
• Dashboard is P van proces 
• Kandidaten zijn je product 
• Aanbod voor praktische en concrete hulp 

vanaf 2016… 
 



3. Bezien vanuit de werkgever 

Filteren op 
specifieke 
groepen 



3. Selecties maken in Dashboard 



4. Resultaatlijsten 

Na het selecteren worden meerdere resultaatlijsten getoond: 
 
 Resultaatlijst 

 Algemene rapportage (opleidingsniveau, medewerker, plaats, etc.) 
 Affiniteiten rapportage 

 Affiniteiten 
 Resultaatlijst kenmerken  

 Taaksoort-Eisen aan Werk 
 Taaksoort-Werkomgeving 
 Taaksoort-Mobiliteit  
 Taaksoort-Belastbaarheid  
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4. Resultaatlijsten 



4. Resultaatlijsten – Algemeen 



4. Resultaatlijsten - Affiniteiten 
 



4. Resultaatlijsten – AG Kenmerken 

 
 



4. Resultaatlijst - Kandidaatgegevens 
 

Als je op de bsn van  
een kandidaat klikt,  
vind je een overzicht  
per kandidaat. 



 
Anders denken! 

Succes met het transparant 
maken van uw aanbod 

Niet omdat het moet, maar omdat 
het KAN! 

Astrid & Renate 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl met nu ook Nieuws uit 
den lande 

•        @samenvdklant 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Schrijf in voor het ProgrammaraadJournaal 
• Presentaties maandag 14 december beschikbaar 
• Volgende implementatiedag Q1 - 2016 

 
• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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