
Verleuken in Corona tijd

Feike Cats
Specialist Klanthousiasme & Verleuken



Welkom in de wereld 

van Verleuken!



Tevreden is iets 

anders 

dan enthousiast!

Zo ontstond de term 

Klanthousiasme!



Wat gebeurt er met 

jezelf als je 

enthousiast bent?



Stel je bent 

enthousiast over je uit 

etentje. 

Wat ga je doen?



VERLEUKERVRAAG

Waar word jij enthousiast van?

Waar worden collega's enthousiast 

van?

Waar worden Klanten enthousiast 

van?



Mensen worden 

vooral enthousiast 

van wat ze NIET

verwachten!

Verleuken helpt 

daarbij!







“Beter leidt bijna 

nooit tot leuker!

Leuker bijna altijd 

tot beter!”



Verleuken is geen doel op 

zich,

maar het is een middel

om collega’s enthousiast

te krijgen én te verbeteren

met enthousiaste Klanten

als resultaat!



Verleuken is een 

ideaal hulpmiddel in 

Coronatijd!



Stop met aannames!



Dit is hét moment om 

het enthousiasme van 

Klanten en collega's 

te “meten”!



• Zou je opnieuw voor ons 

kiezen?

• Zou je ons aanraden?

• Als jij Directeur bij ons zou 

zijn, wat zou je dan 

veranderen behalve het 

verlagen van de prijzen?



Verleuken in de zorg



Verleuken in de zorg



Verleuken is zó makkelijk



Gorinchemse bakker verkoopt 
'brievenbusappeltaart': 'Het loopt storm'



Verrassing van Cedric Muchall van Keytoe



Verleuken intern en extern 



Verleuken intern



Verleuken intern en extern



STC-KNRM



REMMERDEN: GEWOON DOEN



REMMERDEN: GEWOON BELLEN



Verleukende communicatie

Daar kan je vandaag mee beginnen!



AMSTERDAM









Het Verleuken van digitaal overleg:

Daag jezelf elke digitale meeting uit!

- Kaarten

- Stift en A4 papier!

- Pruik

- Pet

- Koffie en lekkers

- Slingers

- Toeter

- Inspelen op kennis van deelnemers



Verleukertips van Feike

Organiseer wekelijks een Verleukersessie met je 

collega’s en verzin daarin écht rare acties!

Organiseer een brainstormsessie met je Klanten

Zoveel mogelijk naar 1 op 1 situaties

Achterhaal hobby's en gezinssituaties

Blijf in contact

Gebruik socials!

Vraag Klanten om hulp!



Mijn advies:

Ga vanaf vandaag aan de 

slag met Verleuken in de 

1.5 meter economie!
https://www.houdenvanklanten.nl/news/546/29/Klantgerichtheid-in-de-1-5-meter-economie

https://www.houdenvanklanten.nl/news/546/29/Klantgerichtheid-in-de-1-5-meter-economie


Vergeet de (toegevoegde) 

waarde van de fun factor 

nooit!



OPVALLEND: 

Als zaken leuker worden, 

verandert bij de meeste 

collega’s én Klanten 

automatisch het gedrag!









Dank voor je aandacht!

Maak er wat leuks van!


