Copyright foto
• Koppelen aan een winactie, hoe klein de attentie ook is,
kan de drempel om deel te nemen drastisch verlagen.

Storytelling op social media
Verzamel praktijksituaties en vertaal deze naar ervarings-

iets beter/makkelijker/leuker kan maken, is de kans groot
dat men er in meer of mindere mate voor openstaat.

Aandachtspunten

• Houd je emoties in bedwang. Hoe je ook vindt dat de

verhalen en deel dat op social media: hoe het was, wat je

eigenaar fout bezig is, houd dit voor je. Door te veroor-

geadviseerd hebt en wat het resultaat was. Mensen vinden

delen en te verwijten, verlies je de klant en kun je niets

het fijn om te lezen hoe het bij ‘een ander’ is gegaan. Herkenning van de eigen situatie, maakt dat men ook openstaat
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iets wilt meegeven waarmee men het voor het geliefde dier

voor een oplossing of verandering.

Aandachtspunten

• Gebruik de ervaringen uit de dagelijkse praktijk en blijf zo
dicht mogelijk bij de realiteit om het ook een ‘echt verhaal’ te laten zijn.

• Anonimiseer de klant en het dier! Niets zo naar als een
klant zich herkent in een verhaal waar hij of zij geen toestemming voor gegeven heeft.

• Vraag aan tevreden klanten of je hun verhaal, al dan
niet met foto, mag gebruiken voor een verhaal over een
advies en het goede resultaat. Extra voordeel is dat als
de klant hiermee instemt, deze ook jouw verhaal verder
zal verspreiden via social media. Dat levert mogelijk nieuwe klanten op die graag ook een goed advies krijgen van

meer betekenen voor het dier.

• Benadruk je kennis van zaken zonder te overdrijven; je
reageert vanuit jouw expertise en je kunt je mening daarmee onderbouwen.

• Neem mensen apart, niets zo ongemakkelijk om aangesproken te worden terwijl anderen meeluisteren.

• Bied oplossingen en alternatieven, daarmee kun je mensen direct handvatten geven. Vaak lucht dit op, omdat
men mogelijk zelf ook al doorhad dat het anders moest,
maar niet wist ‘hoe’.

• Geef de klant ruimte om een weerwoord te geven en heb
begrip voor diens kijk op zaken en zelfs op diens ‘ja-maren’ en eventuele weerstand.

• Benadruk je zorg om het welzijn van het dier zonder te
beweren dat de eigenaar niet goed zorgt voor zijn dier.

• Stop met je advies als de weerstand te groot wordt. Je

zult het dan los moeten laten; je hebt dan je best gedaan.

jou.

In gesprek gaan
In een een-op-eengesprek kun je klanten vertellen over

Het allermooiste is als je een mix van bovenstaande manieren kunt bieden. Daarmee heb je altijd wel een ingang om
het gesprek aan te gaan. De eigenaar van een hond met
overgewicht kun je vragen of hij zijn hond willen laten

jouw kijk op de conditie, het gedrag of op de verzorging

wegen. Vraag dan gelijk of de eigenaar de ‘taille-check’ wil

van hun dier. Het is een lastige stap om dit zomaar te doen,

doen die op de poster boven de weegschaal aan de muur

zeker als de klant geen vraag heeft gesteld. Maar als de

hangt. Een gezin dat een hok komt kopen voor hun konijn,

klant geen vraag stelt, kun jij dat wel doen. Je kunt vragen

kun je uitvragen over de leefomstandigheden en een quiz

of het klopt wat je ziet als een hond niet soepel beweegt of

laten doen over ‘Konijnen leven samen’. Bij het afrekenen

zich ongemakkelijk voelt, vragen of er een reden is dat een

van het kattenvoer ga je het gesprek aan en vraag je of de

dier klein behuisd is, alleen zit of een slechte vacht heeft.

klant een buiten- of binnenkat heeft en geef je een flyer

Vanuit je expert-status kun je benoemen dat het je opvalt

mee over verrijkingstips in huis. En weet je wat zo mooi is?

en van daaruit vraag je de eigenaar hoe hij of zij dat ziet. Als

Al deze gesprekken leveren weer prachtige input voor jouw

je vervolgens aangeeft dat jij, vanuit jouw expertise, graag
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verhalen op je socialmediakanalen! ←

