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Beelden: Website en Instagram van Sara Verhelst 1

Smart Services Bridge

Dit is het verslag van het Deep Customer Insights traject van Sara Verhelst. Kernactiviteiten in dit traject waren de 
drie interactieve workshops van 25 april, 12 mei en 7 november 2022.

Ieder DCI-traject streeft naar een versterking van de DCI competenties van de ondernemer. Dat gebeurt door in 
workshops in co-creatie met de ondernemer inzichten te verzamelen, ordenen en analyseren. Die inzichten zijn 
vanzelfsprekend waardevol an sich, maar het zijn de competenties die ervoor zorgen dat de ondernemer ook op 
langere termijn waarde kan blijven creëren voor haar onderneming door middel van de verworven DCI competenties.

Slides 2-8 bieden in chronologische volgorde een beschrijving van de workshops en de analysetechnieken die werden 
aangewend om informatie boven water te krijgen en overzichtelijk te structureren.

Slide 9 bevat de conclusies van het onderzoek, slide 10 de aanbevelingen.

Bijlagen zijn opgenomen op slides 11 en 12.

Introductie
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Workshop 25 april 2022: Kennismaking & Invulling Business Model Canvas

Miro-board: https://edu.nl/bce8e 2

https://edu.nl/bce8e


Introductie van Sara Verhelst en de doelstelling van het onderzoek en het interview;
Vragen die peilen naar de algemene mening over bewegingstherapie;
Vragen die peilen naar specifieke eigenschappen van bewegingstherapie;
Vragen die demografische gegevens, achtergrondgegevens en interesses in kaart brengen;
Bijzonderheden en opmerkingen die Sara opvielen tijdens het afnemen van het interview. 

Ter voorbereiding van de tweede workshop ontwikkelde KCOI twee interview-protocols als PDF-formulier. Een voor de 
bevraging van mensen die al een sessie bij Sara Verhelst hadden bijgewoond en een tweede voor de bevraging van 
medici en andere deskundigen die patiënten doorverwijzen naar de behandelingen die Sara Verhelst aanbiedt.

Tijdens het interviewen van 12 klanten en 1 deskundige heeft Sara de antwoorden onmiddellijk digitaal opgeslagen in 
het PDF-formulier.

In ieder interview kwamen telkens vijf thema's aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.

Smart Services Bridge

Workshop 12 mei 2022: Bespreking interview-protocols

Klanten Medici en deskundigen

Miro-board: https://edu.nl/fvc8v
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https://edu.nl/fvc8v


Hoewel de interviews in eerste instantie waren bedoeld om via laddering een dieper inzicht te verwerven in de hogere 
waarden die klanten door middel van 'mindful bewegen' wensen te bereiken, bood de respons voldoende informatie 
om niet alleen ladders in kaart te brengen, maar ook een categorisering van de vermelde eigenschappen in lijn met de 
Attractive Quality Theory van Kano uit te werken.

Tijdens de Miro-workshop hebben Frank Peeters en Sara Verhelst samen uit ieder van de 12 klanteninterviews 
enerzijds de eigenschappen, gevolgen en waarden gedestilleerd, en anderzijds de kwaliteiten van de 'mindful 
bewegen' sessies, zoals ervaren door de klanten.

Na afloop van de workshop heeft Frank Peeters gebruik gemaakt van LadderUX om de onderscheiden eigenschappen, 
gevolgen en waarden in een hiërarchische kaart weer te geven.

De Kano-tabel met onderscheiden kwaliteiten werd tijdens de workshop zelf uitgewerkt op het Miro-platform.

Smart Services Bridge

Workshop 7 november 2022: Analyse van de antwoorden van 12 klanteninterviews

LadderUX: https://ladderux.org Miro-board: https://edu.nl/d9pmt

Beeld: Sara Verhelst 4

https://www.qualtrics.com/uk/experience-management/research/kano-analysis/?rid=ip&prevsite=en&newsite=uk&geo=ES&geomatch=uk
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In onderstaande hiërarchische kaart zijn alleen ladders weerhouden waarbij minstens 2 van de 12 respondenten betreffende 
eigenschappen, gevolgen en waarden vermeldden.

De dikte van de randen van de rechthoeken weerspiegelt het relatieve aantal respondenten dat de overeenkomstige 
eigenschap, gevolg of waarde vermeldde. De dikte van de verbindingslijnen weerspiegelt het relatieve aantal respondenten 
dat de aangegeven verbinding tussen eigenschap, gevolg en waarde spontaan toelichtte bij afname van het interview.

Smart Services Bridge

Workshop 7 november 2022: Laddering

Op basis van bovenstaande ladders blijkt dat de waarden die Sara's klanten onderkennen in de 'mindful bewegen' sessies in 
ruime mate overeenstemmen met de waardepropositie die Sara beschreef in het Business Model Canvas.

Haast alle geïnterviewden gaven aan te lijden onder psycho-somatische klachten ten gevolge van stress. Het zijn vooral de 
heldere uitleg en structuur in combinatie met de zachte bewegingsvormen binnen een niet-competitieve omgeving die hen in 
staat stellen om fysiek te ontspannen. Eenmaal ontspannen komen de deelnemers tot rust en ervaren zij een hoger 
zelfbewustzijn. Voor de deelnemers zijn dit twee essentiële voorwaarden om hogere doelen te bereiken, zoals een positief 
zelfbeeld, harmonie in relatie tot jezelf en de anderen, en andere aspecten van hun persoonlijke ontwikkeling en mentale 
gezondheid. 5

De cijfers bij iedere eigenschap, gevolg of waarde refereren naar het uniek nummer dat hieraan werd gegeven door de LadderUX-applicatie, en dus niet naar het 
totaal aantal vermeldingen binnen de 12 afgenomen interviews.
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Workshop 7 november 2022: Categorising van kwaliteiten in Kano-tabel

Beeld: Sara Verhelst

Hoewel de Kano-bevragingsmethode niet werd toegepast tijdens het afnemen van de interviews, leverden de antwoorden heel wat informatie op die binnen een
zogenaamde Kano-tabel (zie volgende slide) kunnen worden geordend. In aanvulling op de vijf kwaliteiten van Kano werd de categorie "showstopper" toegevoegd.

Bij nader inzien kan echter worden geopperd dat de kenmerken die nu onder showstopper worden ingedeeld volgens de Kano-filosofie eigenlijk overeenkomen met
afwezige basiskenmerken. Zo staat "prestatiegerichtheid" nu in de showstopper-kolom, maar in plaats daarvan zou net zo goed het kenmerk "niet-competitief"
kunnen worden opgenomen in de basis-kolom.

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat bij een klassiek Kano-onderzoek heel wat kenmerken terechtkomen binnen de categorie onverschillig, welke nu totaal leeg
is gebleven.

Tot slot biedt de Kano-oefening, zoals toegepast in deze workshop, geen eindoordeel over de diverse kenmerken, maar werden kenmerken louter per geïnterviewde
persoon opgelijst.

Noot:

Groepslessen zijn een absolute must voor iedere deelnemer.
Theoretische duiding en feedback op de uitvoering worden bijzonder gewaardeerd door mensen die in hun leven 
voortdurend bezig zijn met de waarom-vraag.
Sara's playlist/podcast op Spotify en instructievideo's zijn een plus en bieden mogelijkheden om zich te 
onderscheiden van soortgelijke bewegingstherapieën en yogalessen.

1.
2.

3.

Volgende zaken vallen op bij het analyseren van de Kano-tabel:

https://open.spotify.com/episode/2gqA6vOUZ5KDr0UWrnZZJ6?si=17faa818d21f4966


Smart Services Bridge

Workshop 7 november 2022: Aangepaste Kano-tabel

Miro-board: https://edu.nl/d9pmt 7

https://edu.nl/d9pmt
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Interview met klinisch psycholoog en psychotherapeute

Naast de 12 klanten heeft Sara op 23 augustus 2022 ook een interview afgenomen bij een professional die patiënten 
doorverwijst naar de 'mindful bewegen' sessies van Sara. Wegens tijdsgebrek is dat interview echter niet in co-creatie 
geanalyseerd tijdens de workshop van 7 november 2022.

laagdrempelig
autonoom leren ontspannen
contact met anderen
bewustzijn in het hier en nu

Vier kwaliteiten die deze professional waardeert binnen de 'mindful bewegen' sessies zijn:

Uit de 12 interviews met klanten blijkt duidelijk dat al die kwaliteiten als dusdanig worden herkend en gewaardeerd.

Daarnaast laat de professional ook optekenen dat het zinvol invullen van de wachttijd die patiënten vaak moeten 
doorlopen alvorens zij bij een psycholoog of psychotherapeut terecht kunnen van groot belang is.
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Conclusies

De respondenten ervaren de sessies 'mindful bewegen' onder 
leiding van Sara Verhelst als bijzonder weldadig voor hun lichaam 
en geest.
De respondenten loven nagenoeg unaniem volgende kenmerken 
van de sessies 'mindful bewegen':

Contact met lotgenoten in kleine groep;
Afwezigheid van iedere vorm van competitiviteit;
Heldere uitleg en onderbouwing van de oefeningen.

De zogenaamde verborgen noden, waaraan de respondenten via 
'mindful bewegen' invulling willen geven, vallen in ruime mate 
samen met volgende vier van de tien universele waarden van 
Schwartz:

zelfsturing (positief zelfbeeld);
stimulatie (persoonlijke ontwikkeling);
hedonisme (mentale gezondheid);
weldadigheid (harmonie).

Deze universele waarden leunen sterk aan bij de waardepropositie 
in het Business Model Canva van Sara Verhelst.
De deskundige bevestigt dat de 'mindful bewegen' sessies van Sara 
Verhelst een zinvolle invulling kunnen geven aan de wachttijd die 
patiënten vaak moeten doorlopen alvorens zij terecht kunnen bij 
een psychotherapeut.

Beeld: Sara Verhelst
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Beeld: Sara Verhelst
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Overweeg de investering van tijd en middelen in playlists en instructievideo's waarbij 'mindful bewegen' sessies zich uitdrukkelijk 
weten te onderscheiden van yogalessen. Naast het onderdeel 'waardepropositie' in het Business Model Canva op slide 2, vergt dit ook 
een herinvulling van de onderdelen, 'Activiteiten', 'Middelen', 'Kosten' en 'Kanalen'.
Investeer in nauwe relaties met medici en deskundigen in de buurt van de leslocaties en benadruk daarbij de zinvolle invulling die 
'mindful bewegen' kan geven aan de wachttijd die veel patiënten moeten doorlopen alvorens zij bij een psychotherapeut terecht 
kunnen. De uitbouw van deze relaties vergt een sterkere aandacht op het onderdeel 'Partners' in het Business Model Canva op slide 2.
Scherp je DCI-competenties verder aan door:

de verworven kennis en interviewtechnieken te gebruiken om bij toekomstige klanten af te toetsen of zij 'mindful bewegen' sessies 
volgen omdat zij dezelfde vier universele waarden nastreven. Dat hoeft niet persé via formele interviews; de ladder van 
eigenschappen-gevolgen-waarden in het achterhoofd houden volstaat wellicht om de gewenste informatie boven water te krijgen.
regelmatig te reflecteren op hoe je klanten de 'mindful bewegen' sessies ervaren en hoe zij daar onderling over praten. Probeer 
hierbij te achterhalen welke kenmerken absoluut aanwezig moeten zijn en welke kenmerken tot een hogere voldoening leiden 
naarmate zij sterker aanwezig zijn. Heb in het bijzonder aandacht voor showstoppers.
je oor in het bijzonder te luister te leggen bij alles waarvan je klanten aangeven dat 'mindful bewegen' iets anders is dan een 
yogales.

Smart Services Bridge

Aanbevelingen
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Workshop 7 november 2022: Bijlage 1

Miro-board: https://edu.nl/d9pmt 11Noot: De waarde "Jezelf zijn", zoals uitgesproken door de geïnterviewde klanten, is in de ladder op slide 5 vertaald naar "positief zelfbeeld".

https://edu.nl/d9pmt
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Workshop 7 november 2022: Bijlage 2

Miro-board: https://edu.nl/d9pmt 12Noot: De waarde "Jezelf zijn", zoals uitgesproken door de geïnterviewde klanten, is in de ladder op slide 5 vertaald naar "positief zelfbeeld".

https://edu.nl/d9pmt
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