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voorwoord 
Mijn grootste hobby is wel het fotograferen van insecten: bijen en hommels, zweefvliegen, libellen 
en juffers, kevers, wespen en mieren, vliegen en muggen, wantsen en cicaden... 
Daar waar ze door de meeste mensen alleen maar als lastig of eng ervaren worden, zie ik een wereld 
vol kleine wonderen.  
Bovendien zijn ze erg nuttig en bijzonder belangrijk voor ons mensen. Zo wordt het grootste deel van 
de gewassen die wij eten, door insecten bestoven. Gebeurt dit niet meer, dan heeft dit grote 
gevolgen voor onze voedselvoorraden. Insecten ruimen ook veel organisch (plantaardig en dierlijk) 
materiaal op in onze omgeving, wat anders openlijk zou liggen rotten en een voedingsbodem voor 
ziektes zou vormen. Insecten die in de grond leven, dragen voor een groot deel bij aan de 
vruchtbaarheid van die bodem.  Daarnaast zijn insecten ook weer een belangrijke voedingsbron voor 
veel vogelsoorten. Deze worden door het verdwijnen van insecten ook met uitsterven bedreigd. En 
zo kunnen we nog even doorgaan. 
Het tempo waarin insecten aan het verdwijnen zijn, kun je gerust alarmerend noemen. 
 
Elke serie op mijn blog wordt opgeluisterd met foto's van insecten, om de aandacht op hen te 
vestigen. Ik wil een oproep doen, om jouw eigen omgeving (meer) insectenvriendelijk in te richten. Je 
kunt in tal van publicaties allerlei voorbeelden vinden hoe dat te doen. 
 
Voor deze serie heb ik de Zweefvliegen gekozen, de Syrphidae. Er komen enkele honderden soorten 
zweefvliegen voor in Nederland. De meeste soorten zijn tussen maart en oktober actief. Veel soorten 
zijn onopvallend. Er is ook een groep zweefvliegen die wel opvalt, omdat ze andere, meer 
'gevaarlijke' insectensoorten nabootsen. Deze zweefvliegen lijken op wespen, bijen of hommels. Ze 
hebben vormen en kleurpatronen overgenomen, om zichzelf tegen vijanden te beschermen. 
Over de benaming 'zweefvliegen' bestaan twee verklaringen. De ene is gebaseerd op het feit, dat 
deze vliegen vaak stil in de lucht hangen (zweven). De andere verklaring wijst op  een ader in de 
vleugel, die nergens naar toe lijkt te gaan (de zwevende ader). 
Zweefvliegen vindt je vooral op de zgn. schermbloemen. Deze bieden een prima landingsplaats en 
zitten boordevol voedsel. Doordat er tegenwoordig een groot aanbod van deze planten voor de tuin 
is, kun je al snel zelf wat voor deze insectengroep betekenen. 
  
De foto op de titelpagina is van de Witte Halvemaanzweefvlieg. Dit is een zweefvlieg, die je in heel 
Nederland kunt tegenkomen. Het beestje is zo'n 1 tot 1,5 cm groot. 
 
 
Maar nu back to business: de klantgerichte organisatie.  
En om maar direct de boel te prikkelen, heb ik hieronder een statement neergezet. 
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inleiding 
Klantgerichtheid is tegenwoordig een must voor het gros van werkgevers*). Daarbij staan begrippen 
als 'de klant centraal', 'klantvriendelijkheid' en 'klantbeleving' voorop. Medewerkers worden hiervoor 
opgeleid, in getraind en haast geïndoctrineerd.  
Maar werk je op die manier wel aan een echte klantgerichte organisatie? Zijn dit wel de 
basiselementen? Wat mij betreft zijn het enkele effecten van wanneer je ècht aan de slag gaat met 
klantgerichtheid.  

*) = in deze serie gebruik ik 'werkgevers' als containerbegrip voor zowel management  
en leidinggevenden als de begrippen organisaties,onderneming en bedrijven,  
waar het gaat om de verantwoordelijkheid en aansturing van medewerkers. 

 
kenmerken 
Voor mij kenmerkt een klantgerichte organisatie zich door andere basiselementen: coachend 
leiderschap, een mensgerichte marktcultuur en sturing op optimale medewerkerbetrokkenheid; 
resulterend in duurzame relaties, loyale klanten en een hoge klantwaarde.  
Maar liefst zes begrippen in één definitie, die velen van ons regelmatig binnen het werk zullen tegen 
komen. Het zijn modewoorden, die je zó vaak hoort en leest, dat je er ondertussen bijna immuun 
voor bent. Helaas vaak als onderdeel van één of meer management-hypes verworden tot holle 
begrippen zonder wezenlijke inhoud. 
 
En dan begin ik er toch weer over. Waarom?  
Omdat het belangrijk is na te denken over de volgende 
 vragen, wanneer je een klantgerichte organisatie wilt realiseren: 

1. Wanneer ben ik een coachend leider? 
2. Hoe creëer ik een mensgerichte 

marktcultuur? 
3. Hoe zorg ik voor betrokken medewerkers? 
4. Wanneer is er sprake van een duurzame 

relatie? 
5. Hoe creëer ik een hoge klantwaarde? 
6. Hoe zorg ik voor loyale klanten? 

 
Het zijn geen vragen, waar je 1-2-3 een antwoord op kunt geven. En wanneer je voor jezelf een 
(eerste) antwoord hebt, zul je deze aan de praktijk moeten toetsen en steeds een beetje bijstellen. 
De kenmerken en resultanten van een klantgerichte organisatie zijn namelijk organisch; ze vloeien 
van nature voort uit de ontwikkelingen, die de organisatie binnen de markt ondergaat . 
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de bal is aan jou 
Om jou te helpen met het formuleren van jouw eigen antwoorden, heb ik 
mijn gedachten hierover uitgewerkt in een serie artikelen. Gedachten, 
gevoed door wat mij is (aan)geleerd, wat ik heb gelezen en gehoord en hoe 
ik dat heb geconsumeerd.  
Het is niet dé waarheid en zelfs niet mijn waarheid om aan vast te houden.   
Want zo'n waarheid laat wat mij betreft geen ruimte voor verandering en 

groei. Het is mijn mening, gebaseerd op de inzichten die ik tot nu toe heb. Misschien denk ik er over 
een jaar heel anders over. En misschien ben jij dan degene, die me daartoe heeft aangezet. 
Daarom nodig ik je uit deze serie afleveringen te lezen en feedback te geven vanuit jouw inzichten, 
zodat we samen kunnen groeien in het vormgeven aan de klantgerichte organisatie. 

 
[geef jouw feedback via proqlantblog@gmail.com] 


