
The Dream One.Hundred 

De snelste en goedkoopste manier om je  
omzet en winst drastisch te verhogen 

Chet Holmes, de auteur van The Ultimate Sales Machine, is, voor zover ik 
weet, de grondlegger van deze extreem effectieve strategie.  

Hij geeft aan dat hij met deze strategie meer bedrijven hun omzet heeft 
weten te verdubbelen dan met welke andere strategie dan ook. 

Er zijn altijd minder ideale klanten dan dat er klanten zijn. Dat betekent dat 
het goedkoper zou kunnen zijn om jouw ideale klant te bereiken dan om 
alle klanten te bereiken.  

Maar het is de manier waarop jij jouw marketing inzet om deze ideale 
klanten te bereiken die het verschil gaat maken.  

80 / 20 … het Pareto Principe 

80% van de uitkomsten kan verklaard worden door 20% van de oorzaken. 
Dit geldt voor bijna alles wat je kan meten in jouw bedrijf. 

Referrals 
80% van de referrals komt van 20% van jouw tevreden klanten. 

Omzet 
80% van de omzet komt van 20% van jouw producten. 

Verkeer 
80 % van het verkeer op jouw website komt binnen op 20% van de 
pagina’s. 

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=55232&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/ultimate-sales-machine/1001004006007397/?suggestionType=typedsearch&bltgh=v4nBLQt1Gww2EAWOV-FFGQ.1.2.ProductTitle&name=Chet%20Holmes


Leads 
80 % van de potentiële klanten komen binnen via 20 % van jouw 
advertenties.  

Omzet en Winst 
80% van jouw omzet en winst komt van 20% van jouw klanten. 

Dit zijn jouw droomklanten. 

Deze getallen zijn uiteraard niet exact maar kunnen je duidelijkheid geven 
op welke droomklanten jij jouw marketing zou moeten richten. 

Chet Holmes werd door Charlie Munger, de zakenpartner van Warren 
Buffet, ingehuurd om advertenties te verkopen voor één van zijn 
magazines.  
Hij had een database van 2200 potentiële adverteerders. Tijdens het 
analyseren van deze adverteerders bleek dat 167 van deze adverteerders 
95% van de advertenties kochten in de top 4 magazines. Geen enkele 
adverteerders van deze groep kochten advertenties in het magazine van 
Charlie Munger.  

Door al zijn marketing inspanningen te richten op deze 167 adverteerders, 
zijn ideale droomklanten, lukte het hem om 30 van deze adverteerders over 
te halen om bij hun advertenties te kopen. Het resultaat was een 
verdubbeling van de omzet binnen één jaar. 

Daarvoor had nog niemand van deze 167 adverteerders van hun bestaan 
gehoord. Nu hoorden alle ideale klanten van meerdere kanten van hun 
bestaan.  

Door deze nieuwe klanten te behouden en meer van deze 167 potentiële 
klanten binnen te halen werd de omzet 3 jaar op rij verdubbeld.  

Jouw beste klanten kopen meer, sneller en vaker. Dit zijn jouw ideale 
klanten. 



The Dream One.Hundred | Goal 

De doelstelling van de deze strategie is om 100 droomklanten van  
…’ik heb nog nooit van jouw bedrijf gehoord’  
naar  
…’wat doet dit bedrijf waar ik steeds vaker over hoor’  
naar  
…’ik denk dat ik van dit bedrijf gehoord heb’  
naar  
…’JA, ik heb van dit bedrijf gehoord’  
naar  
…’JA, ik doe business met dit bedrijf’  
te brengen. 

In dit ebook leer je de strategie om jouw 100 (of welk aantal dan ook…) 
droomklanten te krijgen. 

Als je je hierop focussed dan kan het niet anders dat jouw bedrijf significant 
gaat groeien.  

Wanneer jouw ideale klant koopt, dan gaan andere ideale klanten sneller 
kopen. 



The Dream One.Hundred | Business-to-Business 

Om direct de gewenste persoon binnen een organisatie te bereiken moet 
je creatief zijn.  

Heb je gezamenlijke connecties op LinkedIn of Facebook? Kan iemand jou 
voorstellen? Kan je het directe mailadres of telefoonnummer achterhalen? 

Maar er zijn er nog meer manieren om iemand te bereiken.  

Stuur bijvoorbeeld rechtstreeks de  betreffende een brief met een klein 
voorwerp / cadeau (lumpy mail) in een envelop. Hierdoor valt de envelop 
op, wordt de nieuwsgierigheid gewekt en komt de envelop bovenop de 
stapel.  

In deze brief kan en maak je al gebruik maken van de verschillende 
overtuigingstechnieken. 

Wederkerigheid | Over het algemeen zijn mensen geneigd om iets terug 
te geven wanneer hen iets wordt aangeboden.  

Autoriteit | In deze brief kan je laten zien dat je een autoriteit bent op jouw 
gebied. Bedrijven of personen die als experts gezien worden ‘zullen het 
wel beter weten’ en mensen nemen opvattingen en gedrag vaak over. 

Sympathie | Bij een (toekomstig) aankoopproces is sympathie voor de 
verkoper een belangrijke factor.  

Schaarste | Schaarste is een veelgebruikte techniek om mensen snel tot 
een handeling aan te zetten. Het zorgt ervoor dat mensen het gevoel 
krijgen dat ze het risico lopen om iets mis te lopen, waardoor ze de drang 
voelen om direct in actie te moeten komen.  

Eenheid | Wanneer een koper en een verkoper dezelfde identiteit delen 
dan voelen ze zich met elkaar verbonden.  



Social Proof | Bij het nemen van beslissingen worden we allemaal 
beïnvloed door mensen of bedrijven om ons heen. In een aankoopproces 
is dit zeker het geval en zijn we op zoek naar bevestiging.  

Noem in deze brief en een eventueel opvolgend telefoongesprek de 
namen van andere bedrijven waar je mee in gesprek bent. Maar lieg nooit, 
vertel altijd de waarheid in een gesprek. Door de namen van concurrenten 
te noemen waar je mee in gesprek bent wek je snel interesse.  

Maar wat je ook aanbied, wat je ook verkoopt…zorg ervoor dat je altijd 
heel veel waarde levert die altijd in het belang van de klant is. Zet altijd de 
klant voorop. Dit is jouw onderscheidend vermogen waardoor jij nooit 
hoeft te concurreren. 

Nadat je deze brief hebt verzonden wil je het liefst op korte termijn een 
telefonisch contact moment. Maar verwacht niet dat dit na elke brief aan 
één van jouw ideale klanten direct lukt. 

Herhaal dit proces, blijf deze lumpy mail net zolang sturen totdat ze niet 
meer om je heen kunnen. Dat ze zien dat je er alles aan gelegen is dat je 
met ze in contact wil komen.  

Je veranderd sowieso de status van ‘ik heb nog nooit van jouw bedrijf 
gehoord’ naar ‘JA, ik heb van dit bedrijf gehoord’. En waarschijnlijk, als je 
niet opgeeft, dat een groot aandeel van jouw droom klanten uiteindelijk 
business met je gaat doen. 

Consistente follow-up zal ervoor zorgen dat je opvalt en dat ze uiteindelijk 
niet om je heen kunnen, mits jouw product of dienst natuurlijk 
onderscheidend is. 



The Dream One.Hundred | Business-to-Consumers 

Als je jouw product verkoopt aan consumenten, vraag je dan af waar jouw 
ideale klanten zich bevinden. In welke buurt wonen ze, waar komen ze nog 
meer, welke sites bezoeken ze, hoe kan je ze het beste bereiken, in welke 
inkomenscategorie zitten ze… 

Een voorbeeld kan een makelaar zijn. Als het business model van een 
makelaar een percentage van de verkoop of aankoop is dan zou het 
logisch kunnen zijn om jouw marketing inspanningen te richten op de 
duurdere wijken.  

Een simpele offline methode is het verspreiden van flyers waarin je een 
onweerstaanbaar aanbod doet, een overzicht publiceert met de 
verkoopprijzen van het huidige aanbod … 

En dat je dit regelmatig doet… 

Jouw bedrijf moet ‘top-of-mind’ zijn op het moment dat iemand zijn of haar 
huis wil verkopen of een nieuw huis wil kopen. 

The Dream One.Hundred Affiliates 

Het doel van affiliate marketing is om gebruik te maken van iemands 
anders netwerk in ruil voor een deel van de extra opbrengst, zonder dat 
jouw product concurrerend is. 

• Een huisarts verwijst vaak naar dezelfde fysiotherapeut praktijk. 
• Een accountant verwijst vaak naar hetzelfde notariskantoor. 
• Een influencer prijst product X aan.  

Bijna altijd gebeurt dit in ruil voor een deel van de opbrengst. 

Het lijkt dat je hiermee een deel van jouw winst inlevert maar dit is vaak 
veel goedkoper dan je denkt.  
Zelf nieuwe klanten werven kost vaak veel tijd en is meestal veel duurder.  



En als iemand klant is geworden van jou, via een ander netwerk, dan is het 
veel makkelijker om deze klanten meer en vaker van jou te laten kopen.  

The Dream One.Hundred strategie heeft de potentie om jouw business te 
verdubbelen. Het enige wat je moet doen is consistent blijven in je aanpak 
totdat je jouw ideale klant binnen hebt. 

The Dream One.Hundred Online 

Een overwegend online benadering van deze strategie is om 100 mensen 
te vinden die jouw droomklanten al hebben, maar waarbij jouw  zonder dat 
product of dienst niet concurrerend is. 

In de oorspronkelijke strategie van Chet Holmes benader je jouw ideale 
klanten 1 op 1. In deze aangepaste strategie richt jij je op de 100 mensen 
of Key Partners die jouw droomklanten al hebben.  

Wie zijn de ideale mensen die jouw droom klanten al hebben? 

En waar bevinden deze mensen zich? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een groot bereik op Facebook, 
Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Podcasts, Blogs, Forums en 
met een grote e-maillijst. 

Op het moment dat je de ideale mensen of Key Partners met jouw 
droomklanten hebt gevonden dan kan je ze gaan benaderen met een 
Onweerstaanbaar Aanbod.


