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Van gut naar goed…
De tijd dat je als marketeer niet meer weet welke 50% van je marketingbudget verkeerd 

is besteed, is al lang geleden. Je kent het grapje van toen nog wel. 

Moderne marketeers checken, onderzoeken, experimenteren met durf en data. Ze 

houden continu de meters van het dashboard in de gaten en reageren daarop adequaat. 

Niks gut-feeling. Want als je weet wat daar in zit, ken je ook het resultaat van managen 

met buikgevoel. 

Klantkennis en kennis van de klant worden steeds voornamere eisen voor organisaties. 

Wat mij opvalt is dat er de afgelopen periode veel marketingboeken zijn verschenen 

met titels waarin ‘klant’ staat. Klantgericht ondernemen staat boven aan de lijst van 

strategieën. Er is zelfs een vakvereniging die zich zo noemt. We zien meer en meer 

opleidingen en congressen die je leren beter met klanten om te gaan. 

Maar, ‘de klant’ bestaat niet. Er zijn naar mijn mening twee grote verschillen met ‘vroeger’ 

waardoor het zo lastig is klanten concreet te benoemen. Ten eerste wordt het momentum 

steeds belangrijker. Het is voor ons als klant gemakkelijker geworden zonder te plannen 

in te kopen. Alles is toch al een aanbieding en dankzij de online media kunnen we ieder 

moment kopen. Vakanties worden later geboekt en de hele wereld is een marktplaats 

geworden. Ten tweede lijken we minder trouw te zijn aan onze leveranciers. Merken 

hebben minder impact en we durven te kiezen voor brands die we niet eens kennen.

Toch zijn we geen prijskopers. We vinden prijs wel belangrijk; het staat in de top 5 

maar bijna nooit in de top 3. Wat daar dan wel in staat? Afwisselend: vertrouwen, 

recommandatie, gemak, ervaring, kwaliteit, zekerheid, plezier… 

Net Promotor Score (NPS), de klantreis (customer experience) en de wijze waarop je 

gewaardeerd wordt door klanten (customer effort score, CES) zijn zo belangrijk. Het zijn 

de beste en meest actuele, kwalitatieve en kwantitatieve manieren om uw klantrelatie 

te waarderen. En waardering komt met vertrouwen. Vertrouwen leidt tot loyalty en 

recommendatie. 

Dat maakt de driehoek van NPS, CES en Trust tot een hele logische en consistente 

samenhang. Als je het daarover ook helemaal eens bent, dan ga je veel plezier beleven 

met het whitepaper dat nu voor je ligt!

Veel leesplezier en inspiratie!

Egbert Jan van Bel
Kerndocent Beeckestijn Business School en auteur van boeken als ‘Kloteklanten’
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1. Het groeiende belang van Customer Experience
Als klantinteractie professional leven we in een mooi tijdperk. Er is steeds meer 
aandacht voor klantbeleving, oftewel Customer Experience. Dit betekent dat 
óók op het hoogste niveau binnen organisaties niet alleen maar wordt gekeken 
naar rendement en andere cijfers, maar ook naar kwalitatieve klantsignalen.  
Hoe denken klanten over ons? Wat vertellen ze aan anderen over ons merk?  
Wat is de impact op klantgedrag en daarmee op de continuïteit van de  
organisatie?

Customer Experience kan gerust een ‘buzzword’ worden genoemd. We hebben er vaak 

de mond vol van, zonder dat duidelijk wordt waar het nu echt om gaat. Datzelfde geldt 

voor klantbeleving. Uiteraard hebben we er wel een gevoel bij, maar wat bedoelen we nu 

echt? Qua definiëring haken we graag aan bij Manfred van Gurchom:

Customer Experience (CX) betreft de som van 
ervaringen, de totaalindruk, die klanten met 

jouw organisatie hebben opgebouwd  
door interacties en contacten. 

Dat dit thema hoog op de prioriteitenlijst van veel klantgerichte organisaties staat, blijkt 

uit het onderzoek ‘digital trends 2015’, verricht in opdracht van eConsultancy. Customer 

Experience staat - zo blijkt uit dit internationale onderzoek - afgetekend op positie één.    

bron: eConsultancy (2015) 

Hoe verklaren we de groeiende aandacht voor klantbeleving als thema? Welnu, wij zien 

vijf belangrijke factoren die van invloed zijn op deze klantgerichte trend:

Vijf triggers
• Organisaties kunnen zich minder onderscheiden met de eigen producten en 

diensten. Concurrentievoordeel wordt steeds sneller teniet gedaan. Enerzijds omdat 

voorsprong door technologische innovatie sneller teniet gaat, anderzijds omdat 

markten steeds vaker een mondiaal karakter hebben met on- en offline aanbieders. 
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• Zelfs traditioneel onderscheidende merken moeten op zoek naar nieuwe wegen om 

het verschil te maken. Ook voorheen unieke merken kunnen zich - qua branding - 

lastiger differentiëren met het kernproduct. Vaker wordt het onderscheid gezocht in 

aanvullende diensten, náást de hoofdpropositie(s). ‘Branded utilities’ zijn dan ook in 

opmars, met belangrijke aandacht voor gebruiksbeleving en -ervaring.

• Diverse onderzoeken en de dagelijkse praktijk wijzen uit dat tegenvallende 

klantbeleving steeds vaker dé reden is om bedrijven te verlaten. Evenzeer groeit 

het besef dat (potentiële) klanten geld over hebben voor een goede ervaring.  

Het belang van customer service wordt hierdoor vaker onderstreept.

• Met gepersonaliseerd contact valt het onderscheid te maken. Consumenten zien 

dit als een belangrijke belevingspijler. Gepersonaliseerd contact betekent overigens 

niet perse persoonlijk contact. Ook goede (digitale) selfservice faciliteiten kunnen 

de klantervaring versterken. Een groeiende behoefte aan gemak en ‘low customer 

effort’ maakt dat veel mensen zelfredzaam willen zijn. Belangrijk is wel dat 

laagdrempelig persoonlijk contact mogelijk is als de situatie daarom vraagt.   

• In Nederland hebben we geen erg klantgerichte cultuur. Kijk naar de manier 

waarop we regelmatig worden behandeld in winkels, de horeca of aan de telefoon. 

Organisaties die wél oog hebben voor beleving en ervaring, steken relatief eenvoudig 

boven de massa uit.

Klantverwachtingen overtreffen
Het is opvallend dat zo weinig organisaties er voor kiezen om zich structureel te 

willen onderscheiden met customer experience. Niet alleen vanwege het laatste 

punt van bovengenoemde opsomming (je steekt al snel boven de massa uit), 

maar ook omdat inmiddels duidelijk is dat een focus op klantbeleving rendeert. 

Er is een positief verband tussen goede customer experience en loyaliteit.  

Met andere woorden: het loont om klanten een goede ervaring te bieden. 

“Met andere woorden: het loont om klanten 
een goede ervaring te bieden.”

Maar wanneer is een ervaring goed? Dat is een fundamentele vraag, die in onze optiek 

veel te weinig wordt gesteld. Regelmatig gaan organisaties er namelijk gemakshalve 

vanuit dat een goede ervaring er één is die de verwachting van de klant overtreft. Het 

‘overtreffen van klantverwachtingen’ wordt dan tot generiek customer experience credo 

verheven.

Een mooi streven, maar vaak niet realistisch. Klantverwachtingen lopen in de 

praktijk nogal uiteen. Zeker als het gaat om klantinteractie. Wat voor de één gemak 

is (bijvoorbeeld een 24/7 toegankelijk selfservice portaal), kan een ander als heel 

complex ervaren. Segmentatie - bijvoorbeeld op basis van het BSR-model (zie kader) - 

is dan een waardevol concept om te differentiëren in klantbediening. Het is bovendien 

lastig dat organisaties hun klanten vaak via een groot aantal kanalen en touchpoints 

bedienen. Het streven om in elk van die kanalen en touchpoints klantverwachtingen 

te willen overtreffen is een extreem kostbare aangelegenheid. Dit kunnen de meeste 

organisaties zich in de praktijk niet veroorloven.

 

Brand Strategy Research model (leefstijlsegmentatie)
SAMR (SmartAgent MarketResponse) werkt met het BSR-model.  
Hiermee worden belevingswerelden in kaart gebracht. Het BSR-model verkent 
en structureert de achterliggende waarden, behoeften en motieven van mensen 
binnen een bepaald domein. Het model wordt gevisualiseerd door twee  
dimensies die centraal staan in de sociale wetenschap: de sociologische  
(ego vs groep) en de psychologische dimensie (introvert vs extravert).  
Op deze wijze ontstaan vier kwadranten, ofwel vier belevingswerelden,  
van waaruit mensen denken en handelen. 
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bron: samr.nl 

De vier leefstijlen: 
• rode wereld: zijn avontuurlijk ingesteld. Rode mensen zijn zelfbewust, een beetje 

eigenwijs, maar ruimdenkend. Vrijheid en flexibiliteit zijn belangrijk.

• blauwe wereld: zijn ambitieus en streven een succesvolle carrière na. Blauwe 

mensen zijn analytisch, bedachtzaam en intelligent. Ze houden de touwtjes graag 

in eigen handen en houden van luxe.

• groene wereld:  zijn rustig, kalm en serieus. Ze hechten belang aan hun privacy. 

Groene mensen zijn loyale en harde werkers met een hechte groep familie en 

vrienden om zich heen. Geborgenheid en zekerheid zijn belangrijke waarden.

• gele wereld: zijn spontaan en vrolijk. Gezelligheid is erg belangrijk. Gele mensen 

proberen hun aandacht over gezin, vrienden en werk zo goed mogelijk te verdelen.

Maatwerk

Advies & Inspiratie

Pro-actieve opstelling

Elkaar nodig hebben,
complementair (win-win)

Ontzorgen, gemak bieden
persoonlijke aandacht, sociaal

Gericht op service

Kundigheid tonen

Zakelijke houding

Weg wijzen, gidsfunctie

Zekerheid bieden

Ondersteunen

VRIJHEID, UNICITEIT

STATUS, CONTROLE

SOCIAAL, HARMONIE

ZEKERHEID, BESCHERMING

EG
O

EXTRAVERT

INTROVERT

GROEP

Maar in dit opzicht is er ook goed nieuws. Het structureel willen overtreffen van 

klantverwachtingen blijkt in de praktijk namelijk vaak helemaal niet nodig. Er zijn veel 

situaties waarin klanten helemaal niet op ‘toeters en bellen’ zitten te wachten. Goed is 

goed genoeg. Men verwacht in toenemende mate gemak (een effortless experience) en 

wil liever geen ‘gedoe’. Voor organisaties betekent dit dat ze er moeten zijn op de juiste 

momenten in de customer journey. Dat zijn de situaties die er écht toe doen. In andere 

situaties ligt de lat veel minder hoog. Daar accepteren klanten zelfs mindere beleving en 

service, simpelweg omdat het dan minder belangrijk is.

Klantreizen
Deze inzichten kun je als organisatie alleen verkrijgen via scherp inzicht in customer 

journeys. Waar in de klantreis koesteren klanten welke verwachtingen? Deze inzichten 

kunnen op verschillende manieren worden verkregen. Zowel door simulaties als door 

onderzoek en door real-time metingen. Het is belangrijk te beseffen dat customer 

journeys doorgaans al begonnen zijn, lang vóór een eerste contactmoment plaatsvindt. 

Het is dus niet ondenkbaar dat prospects al een groot deel van het oriëntatie- en 

aankoopproces hebben doorlopen voor er een eerste contact is. Daarom is het steeds 

belangrijker om klanten te volgen al vanaf het moment dat ze starten met een klantreis. 

Op de achtergronden van customer journeys gaan we in deze paper niet specifiek in. 

Wél op een ander cruciaal thema: de Customer Feedback die je nodig hebt om customer 

experience beleid mede vorm te geven. Bepaal niet zelf wat goede customer experience 

is, maar vraag het de klant! 

VoC
In deze paper gaat het dan ook vooral over customer experience en het belang van 

klantfeedback c.q. Voice of the Customer. Welke bronnen van klantsignalen zijn er? 

Voor welke evaluaties zijn deze te gebruiken? Welke KPI’s kun je daar aan hangen? En 

wie moet vervolgens op welk organisatieniveau wat doen? Ook het belang van closed 

loop feedback komt aan bod, evenals mogelijkheden om de organisatie in beweging te 

krijgen.

Einde van de journey
van een consument

Start van de journey
van een consument

Periode in de journey waarin
consument contact/relatie
met jouw organisatie heeft
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2. Customer Feedback
Hoe klanten onze producten en diensten in de praktijk ervaren is een 
belangrijke graadmeter voor succes. Tot voor kort was het relatief lastig 
en kostbaar om relevante klantsignalen hierover boven water te krijgen.  
Anno 2015 kampen we met een uitdaging van een andere orde: er is 
zoveel Customer Feedback dat we het spoor bijster dreigen te raken.  
In dit hoofdstuk bespreken we de drie voornaamste bronnen van relevante 
klantsignalen. 

Het is nog niet zo lang geleden dat organisaties moeite moesten doen en veel geld 

moesten investeren om feedback op dit gebied te verzamelen. Inmiddels worden we - 

via alle relevante kanalen - overspoeld met klantsignalen die direct of indirect te relateren 

zijn aan klantervaringen. Grofweg zijn daarbij drie typen klantsignalen te onderscheiden: 

• feedback die we bewust aan klanten vragen (klantonderzoek)

• feedback die we ongevraagd krijgen (primair via social media)

• feedback die we via onze eigen klantcontactsystemen vastleggen

2.1 Klantonderzoek 

Voor grondig inzicht in klantbeleving is klantonderzoek een belangrijke bron. Het gaat 

hier om feedback die wij bewust aan klanten vragen, doorgaans tijdens of ná een 

contactmoment. Naast kwantitatieve beoordelingen vragen steeds meer organisaties 

om kwalitatieve feedback (toelichting via open vragen). De combinatie van beiden 

levert - dat zal niet verbazen - de meeste inzichten. Een cijfer is interessant, maar de 

toelichting levert inzichten in het ‘waarom’. 

Klantonderzoek is de meest traditionele manier om relevante klantsignalen op te 

vangen en te beluisteren. Wél is er een duidelijke ontwikkeling waarneembaar in de 

manier waarop klanten om feedback wordt gevraagd. Aan het eind van de vorige eeuw 

bestond het verzamelen en analyseren van ‘de stem van de klant’ hoofdzakelijk uit het 

sporadisch, steekproefsgewijs en ad hoc bevragen van klanten. Dit ontwikkelde zich 

vervolgens naar meer periodiek onderzoek, bijvoorbeeld elk jaar. De nadruk bij dit 

onderzoek lag vooral op cijfers, scores en statistieken. 

De laatste jaren zien we een verdere ontwikkeling. Steeds meer organisaties verzamelen 

continu feedback van zoveel mogelijk klanten, rond álle interactiemomenten met de 

organisatie. Dit noemen we ‘direct feedback’. Elke klant en alle response telt. Om 

responseratio’s op een representatief niveau te houden, worden vragenlijsten gemiddeld 

steeds korter. Ze spitsen zich doorgaans toe op specifieke interactiemomenten 

(contactevaluaties). 

2.2 Social media monitoring 

Eén van de belangrijke functies van social media is dat we sociale netwerken gebruiken 

om eigen ervaringen te delen met derden. Zelf doen we nieuwe inzichten op via 

‘social’ gedeelde ervaringen van relevante anderen. Met name reviews, ratings en 

aanbevelingen mogen zich verheugen in ‘warme’ belangstelling. Aan de mening van 

‘peers’ wordt doorgaans meer waarde toegekend dan aan de subjectieve blik van 

verkopende partijen. Ongevraagde klantfeedback via social media heeft - zo blijkt uit 

diverse onderzoeken - de potentie om aankoopgedrag van mensen te veranderen.

Er is organisaties dan ook veel aan gelegen om social media te monitoren op relevante 

klantsignalen. Wat zeggen (potentiële) klanten over ons merk op platforms als Facebook 

en Twitter? Social media bieden de interessante mogelijkheid om klantfeedback 

te verzamelen zonder daar expliciet om te vragen. Krachtige software is in staat om 

(nagenoeg) real-time dergelijke signalen via alle relevante sociale netwerken in kaart 

te brengen. Op deze manier kunnen influencers en fans worden onderscheiden van 

neutrale klanten.

Sentimentsanalyse wordt een belangrijker customer experience KPI, zo merken wij. 

Organisaties die social media monitoren, inventariseren het sentiment rondom alles 

wat er over het merk wordt gezegd. Daarbij wordt doorgaans onderscheid gemaakt 

tussen een positief, een negatief en een neutraal sentiment. Vervolgens stellen met 

name webcare teams zich ten doel om sentimentscijfers positief te beïnvloeden. Aan 

sentimentsanalyse wordt nog niet de waarde toegekend van KPI’s als CES en NPS. 

Deze bespreken we verderop, in hoofdstuk 4.       
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Voor de customer experience is het interessant dat monitoring ons real-time inzicht 

verschaft in wat er over de eigen organisatie (en ook over concurrenten) wordt 

gezegd. Vanuit een reputatiemanagementperspectief is het belangrijk om snel te 

kunnen vaststellen wat er gebeurt. Veel bedrijven hebben inmiddels ervaren dat ze via 

klanten sneller worden geïnformeerd over calamiteiten en storingen dan door de eigen 

organisatie. 

De feedbackrapportages die goede social media software biedt, verschaft organisaties 

waardevol inzicht in de wensen, verwachtingen, behoeftes en eisen van de klant. Een 

kanttekening is wel dat de inzichten maar uit één type ‘kanaal komen’. Social media 

representeren derhalve niet het ‘hele plaatje’.

2.3 Interne data

De eigen systemen die organisaties gebruiken voor klantcontact zijn een 

ondergewaardeerde bron voor klantsignalen. Alle klantsystemen (met name Front 

Office applicaties) verzamelen data. Denk hierbij niet alleen aan online tools, maar 

ook aan telefooncentrales, registratiesystemen, et cetera. Vaak zitten in klantinteractie 

relevante signalen ‘verscholen’. Het gaat om data die we (traditioneel) niet zo 

duiden en vastleggen. Ook kan het gaan om inhoudelijke klantfeedback die nooit 

verder komt dan de logfiles van een callcenter of de verzamelde webforms van een 

e-mailapplicatie. Groeiende mogelijkheden op het gebied van (big)data-analyse stellen 

ons steeds beter in staat om relevante klantinformatie uit deze databrij te filteren.  

Vaak genoeg blijven we echter ‘hangen’ in het verzamelen van data.

Data-integratie
Interne data is een bron die heel dicht bij de bedrijven ligt, maar lang niet altijd 

gekoppeld wordt aan de eerste twee bronnen die we hierboven bespraken.  

De combinaties kunnen waardevolle inzichten bieden. Hoe lang is de klant al klant? 

Waar woont hij? Hoe oud is hij? Of data over de producten. Welke producten neemt 

de klant af? Hoe lang neemt men deze producten al af? Marketinggegevens, zoals 

de mailings die de klant heeft gekregen en waar hij eventueel op reageerde. Dan 

zijn er nog systeemgegevens: heeft men ingelogd op de ‘mijn omgeving’? Hoe vaak 

komt men daar en welke acties worden ondernomen? En tot slot contactgegevens.  

Wanneer heeft men via welk kanaal contact gehad? Met welke reden? 

Zo heeft elk bedrijf veel interne data die vaak prima gekoppeld kan worden aan de 

andere bronnen van informatie. Bij elkaar levert dit waardevolle inzichten over klanten en 

hun klantbeleving. Inzichten die eigenlijk deel uitmaken van het 360 graden klantbeeld 

dat zoveel organisaties in kaart wensen te krijgen. 

 

Feedbackloop
De terugkoppeling van de gevraagde (via bijvoorbeeld enquêtes en reviews), 

ongevraagde (via bijvoorbeeld Twitter en forums) en zelf verzamelde feedback wordt 

nog relatief weinig vastgelegd in de centrale (CRM) database. Medewerkers ontberen 

dan het totaaloverzicht van wat een klant via welk kanaal heeft gedaan en wat zijn 

mening hierover was. Gemiste kansen voor organisaties die klanten persoonlijk willen 

bedienen en hen een ‘seamless experience’ willen bieden.

360° klantbeeld

360° klantbeeld

klantprocessen
transacties
life events

klanttriggers

afgewezen producten
koophistorie

toekomstige aankopen
huidige producten

demografie
contactgegevens
klantmening
loyaliteit

contacthistorie
kanaalgebruik
voorkeurskanalen
gedrag

CONTACT PRODUCT

KLANT PROCES
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Met de small loop doelen we vooral op operationele acties die voortvloeien uit individuele 

klantsignalen. Wordt een gemelde klacht daadwerkelijk opgelost? Is er uitsluitsel over 

dat specifieke verzoek? Belangrijk is dat zowel de klant als de medewerker in de kleine 

loop wordt betrokken. Uiteindelijk willen klanten immers gewoon antwoord of een 

oplossing. Bovendien is er voor klantenservicemedewerkers weinig frustrerender dan 

allerlei relevante klantsignalen te verwerken en vervolgens geen idee te hebben wat 

hiermee in de praktijk gebeurt. 

Overigens laat de praktijk van met name traditionele callcenters nog wel eens zien dat 

medewerkers weinig ruimte krijgen om customer feedback te verwerken. De nadruk ligt 

dan te veel op efficiency variabelen als Service Level en Gemiddelde gespreksduur.  

De signaalfunctie van callcenters wordt dan duidelijk onvoldoende benut!

Een Closed Loop feedback systeem kent wél een start, maar kent geen finish. De 

dynamiek van verwachtingen, eisen en wensen van klanten en de beweeglijkheid van 

de organisatie vereisen een permanent inzicht in klantbeleving. De uitdaging is dan ook 

om steeds weer opnieuw te luisteren naar wat klanten teruggeven. En nooit uitgeluisterd 

te raken.

CRM /
DATABASE

ONGEVRAAGDE
FEEDBACK

TELEFONISCH
CONTACT

E-MAIL
CONTACT

WEB FORMS

BEPERKTE TERUGKOPPELING

(TERUG) KOPPELING CRM/DATABASE

(TERUG) KOPPELING CRM
/DATABASE

WEBSITE

SOCIAL
MEDIA

WINKEL

BALIE

CHAT

MIJN
OMGEVING

SELF SERVICE

F
E
E
D
B
A
C
K

(GEVRAAGDE FEEDBACK)

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

bron: Samr.nl

Leercyclus
Cruciaal is dat de organisatie ‘leert’ van relevante feedback van klanten. Om dit te 

bewerkstelligen is het creëren van een Feedback Loop een must. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt tussen een ‘big loop’ en een ‘small loop’. Eerstgenoemde betreft de 

cyclus van strategische verbetering richting klanten. Het optimaliseren van producten 

en diensten op basis van klantsignalen is zeer klantvriendelijk en kan dan ook als 

zodanig worden uitgedragen. Communicatie hierover maakt duidelijk dat organisaties 

hun klanten serieus nemen.

OPERATIONEEL
(SMALL LOOP)

STRATEGISCH
(BIG LOOP)

Leren, verbeteren en
cultuurverandering
realiseren richting
een optimale
klantfocus

Directe actie op
ontevreden klanten
om hen te behouden
en positieve word-of-
mouth te realiseren
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3. Customer Experience evaluatie
Het is uitermate belangrijk om klantsignalen maximaal te benutten. We kunnen 
op deze manier immers informatie krijgen over hoe klanten de relatie met ons 
waarderen, hoe men onze werkwijze ervaart en welke waardering er is voor 
klantinteractie.

Het werken met gevraagde customer feedback kan op diverse niveaus, zoals 

onderstaand schema duidelijk maakt. Afhankelijk van het niveau waarop je informatie 

vraagt van de klant is de vraagstelling anders. Bij bijvoorbeeld een relatie-evaluatie is 

het logisch om een relatie-NPS te vragen, terwijl een contactevaluatie beter met de CES 

kan werken. Om zo op elk niveau de juiste informatie te krijgen waarmee de organisatie 

zelf verder kan. 

Organisaties doen er verstandig aan om in hun customer experience beleid onderscheid 

te maken tussen bovengenoemde typen evaluaties. De doelstelling, wat je met het 

ophalen van de feedback wil gaan doen, is daarbij het belangrijkst. Het maakt qua 

doelgroep, KPI’s en type feedback nogal uit of je de relatie, een proces of het contact 

evalueert. Hieronder gaan we kort in op de verschillende evaluaties.

3.1. Relatie evaluatie

Een relatie-evaluatie voer je uit met als doelstelling prioriteiten te stellen in de 

verbeterkansen van de organisatie. Hiervoor ondervraag je een dwarsdoorsnede van 

je klantenbestand, ongeacht of ze recent contact met je hebben gehad of niet. De mate 

waarin ze jouw organisatie beoordelen (bijvoorbeeld op NPS, zie hoofdstuk 4) wordt 

naast contact en ervaring vaak ook bepaald door het imago van jouw organisatie. Welk 

beeld hebben de klanten van de organisatie, bepaald op wat ze zien, horen en lezen 

over jouw organisatie. Hieruit komt vaak naar voren dat voor de ‘gemiddelde’ klant het 

imago of ervaringen uit een ver verleden heel erg bepalend zijn voor de beoordeling 

of de mate van aanbevelen. De uitkomsten van een relatie-evaluatie geven dus een 

generiek beeld van de totale organisatie. Toepasbaarheid is vooral het bepalen van 

speerpunten op strategisch niveau. 

3.2 Procesevaluatie

Een procesevaluatie voer je uit met als doelstelling een bepaald proces (bijvoorbeeld 

klant worden, declaratie indienen, enzovoort) te verbeteren. Door een procesevaluatie 

weet je welke processen er echt toe doen voor een klant, waar je de klantverwachting wilt/

moet overtreffen en welke je vooral ‘gewoon’ goed moet doen. Bij een procesevaluatie 

ondervraag je klanten die recent een proceservaring hebben gehad. Zij kunnen het 

beste aangeven hoe zij het proces ervaren hebben (een mini customer journey). Met 

de uitkomsten kan je het proces verder optimaliseren. Je krijgt kansen van de klant om 

de verwachting te overtreffen en de kans om een relatie te herstellen mocht het in het 

proces niet goed gegaan zijn. De feedback van een procesevaluatie kan je (net zoals bij 

een relatie-evaluatie en een contactevaluatie) tot op medewerkerniveau in de organisatie 

terugleggen. Zo kun je direct in contact komen met de klant als dit nodig is. Vaak is 

alleen de aandacht van het terugbellen al voldoende om de relatie te herstellen. Op 

geaggregeerd niveau geeft een procesevaluatie je dus inzicht hoe je het proces verder 

kunt optimaliseren. Afhankelijk van het proces heeft een verdere optimalisatie van een 

proces een bepaalde tijd nodig. Bij een procesevaluatie is het verstandig om pas weer 

een nieuwe meting te doen als er ook daadwerkelijk wel wat verder geoptimaliseerd is 

in het proces.

Relatie NPS

Prioriteitenmatrix

Customer Experience Programma

Meetwaarden + Resultaat Wanneer?

Relatie EvaluatieStrategisch niveau 1 - 1,5 Jaar

Transactie NPS

Procesverbetering
Proces EvaluatieTactisch niveau 1/2 Jaar

Customer Effort
Score (CES)

Verbetering
klantinteractie

Contact EvaluatieOperationeel niveau Continu
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3.3 Contactevaluatie

Een contactevaluatie voer je uit met als doelstelling het klantcontact (via welk kanaal 

dan ook) te verbeteren. Bij een contactevaluatie wordt klanten die recent klantcontact 

hebben gehad, gevraagd naar hun mening over dit contact. Dit doe je vooral door 

de medewerkers die direct klantcontact hebben te laten zien hoe klanten het contact 

ervaren. Ook hier geldt dat de evaluatie direct na het contact moet plaatsvinden en de 

vragenlijst kort en vanuit de klant ontworpen moet zijn. Een evaluatie met een oordeel 

(bijvoorbeeld CES), een open doorvraag en eventueel een paar kern KPI-beoordelingen 

zijn vaak voldoende. Dit geeft genoeg inzicht in wat je als medewerker nog beter kunt 

doen en geeft de organisatie de informatie om op geaggregeerd niveau optimalisaties 

door te voeren. In hoofdstuk 5 van deze paper wordt verder stil gestaan bij het aan de 

slag gaan met customer experience. 

In onderstaand schema staan bovengenoemde evaluaties schematisch weergegeven:

bron: Samr.nl 

DOELSTELLING Bepalen prioriteiten Procesverbetering Verbeteren klantcontact

RELATIE EVALUATIE PROCES EVALUATIE CONTACT EVALUATIE

FREQUENTIE Jaarlijks, veranderingen worden
langzaam zichtbaar

Periodiek of continu
Veranderingen snel zichtbaar

Continu
Veranderingen snel zichtbaar

DOELGROEP Dwarsdoorsnede klantbestand Klanten met recente ervaring Klanten met recente ervaring

SCOPE Breed, alles dat meespeelt Focus op de recente ervaring
met de stappen in het proces
(mini-klantreis)

Focus op de recente ervaring met
het specifieke contact

UITKOMSTEN Generiek beeld Gedetailleerd beeld, incl. 
samenhang tussen 
opeenvolgende touchpoints

Gedetailleerd beeld van het
specifieke contact

TOEPASBAARHEID Bepalen van speerpunten op
strategisch niveau

Vaststellen sterke en verbeter-
punten. Definiëring oplossings-
richtingen. 1-op-1 klantbehoud

Vaststellen sterke en verbeter-
punten. Definiëring oplossings-
richtingen. 1-op-1 klantbehoud

ANALOGIE Breedbeeldfoto: alles staat erop
(veel context), maar details zijn
moeilijk te zien

Foto ingezoomd op een situatie.
Overzicht over het proces en 
context

Detailfoto, ver ingezoomd op 1
onderwerp. Scherp beeld met veel
detail. Context soms lastig te zien

Ook een customer feedback systeem/onderzoek kent wél een start, maar kent geen finish. 

De dynamiek van verwachtingen, eisen en wensen van klanten en de beweeglijkheid 

van de organisatie vereisen een permanent inzicht in klantbeleving. Wederom is de 

uitdaging om steeds weer opnieuw te luisteren naar wat klanten teruggeven. En nooit 

uitgeluisterd te raken.
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4. Customer Experience KPI’s
In de praktijk gebruiken veel bedrijven de Net Promotor Score (NPS) als dé 
maatstaf om customer experience te meten. Daarnaast kijkt een groeiende 
groep organisaties óók naar de customer effort score (CES). En omdat het 
consumentenwantrouwen jegens bedrijven en de overheid alleen maar lijkt af te 
nemen, voorzien we dat ook vertrouwen (trust) een graadmeter voor succesvolle 
klantbeleving zal worden. Alle drie de KPI’s bespreken we in dit hoofdstuk, 
evenals branchebrede scores over 2013 en 2014.

Wat we voor bespreking van de individuele KPI’s willen benadrukken is dat de drie 

metrics behoorlijk uiteenlopen ten aanzien van wat je er mee kunt. Organisaties zijn 

zich hiervan lang niet altijd voldoende bewust. In grote lijnen reflecteren de KPI’s vanuit 

klantperspectief de volgende inzichten:

• NPS: Geeft aan of een klant bereid is zijn reputatie op het spel te zetten om een 

organisatie aan te bevelen (zie paragraaf 4.1)

• CES: Geeft aan hoe gemakkelijk het contact met het bedrijf volgens de klant verloopt 

(paragraaf 4.2)

• Vertrouwen: Geeft aan hoe bekwaam, welwillend en integer een organisatie in de 

ogen van de klant is (paragraaf 4.3)

Wellicht valt het je op dat we klanttevredenheid (KTO) hier niet specifiek als KPI 

benoemen. Heeft deze metric definitief afgedaan? Nee, zeker niet. We stellen alleen 

vast dat NPS en CES momenteel meer actueel zijn en dat ‘trust’ een interessante 

nieuwe toevoeging is.

4.1 Net Promotor Score: meest gebruikte KPI, maar hoe lang nog?

Met de introductie van de Net Promotor Score in 2003 werd het thema ‘customer 

experience’ definitief op de kaart gezet. De eenvoud van de methodologie van ‘The 

Ultimate Question’ (zou je ons aanbevelen bij anderen?) bracht veel organisaties ertoe 

om klantervaringen structureel te gaan meten. De bijbehorende scores waren al snel  

verplichte kost in de boardroom van corporate Nederland, met name vanwege de gelegde 

relatie met klantloyaliteit (en dus langetermijngroei). Aandacht voor klantgerichtheid op 

het juiste niveau!

Ook 12 jaar later is customer experience een hot topic en is NPS nog altijd een leidende 

KPI. Toch is een groeiende groep experts van mening dat de houdbaarheid van NPS 

verstreken is. Desondanks stellen we vast dat veel grote organisaties in ons land de 

aanbevelingsfactor meten. Reden voor SAMR (Smartagent MarketResponse) om zowel 

branche-overstijgende NPS-scores in kaart te brengen als ook te kijken naar NPS-

scores op branche- c.q. sectorniveau. Welke branches scoren hoog en welke laag? 

Waar wordt progressie geboekt en waar juist niet? Vertaalt ons generieke streven naar 

meer klantgericht ondernemen zich in een hogere mate van aanbevelen?

Onderzoek NPS: meer kritische klanten dan echte fans 
SAMR heeft van Q3 2013 tot en met Q4 2014 via haar klantenpanel vragen gesteld over 

de mate waarin consumenten organisaties in zeven branches aanbevelen. Per kwartaal 

een representatieve groep van 800 tot 1.300 Nederlanders. Dat levert onderstaand 

beeld op: 
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Opvallend of niet: alle scores zijn negatief. Kort door de bocht gesteld hebben de zeven 

genoemde branches stuk voor stuk meer kritische klanten dan echte fans.

“Kort door de bocht gesteld hebben de zeven  
genoemde branches stuk voor stuk meer 

kritische klanten dan echte fans”

Over anderhalf jaar gemeten is de gemiddelde trend wél opwaarts. We kunnen derhalve 

stellen dat er nog veel verbeterpotentieel lijkt vanuit het perspectief van de klant, 

maar dat het generieke beeld wél positiever wordt. Er is progressie! Er zijn behoorlijke 

verschillen tussen de individuele branches: 

Supermarkten
Supermarkten scoren gemiddeld het hoogst met NPS. Over de totale periode is een 

licht positieve trend te zien. Supermarkten weten dat ze - om klanten aan zich te binden 

- duidelijke keuzes moeten maken en die moeten vertalen naar een onderscheidende 

propositie. Hierbij zien we bijvoorbeeld Lidl die opschuift van echte prijsvechter naar een 

supermarkt met ook kwaliteitsproducten. Een goede exponent van ‘uncommon service’ 

die zich vertaalt in een groeiend aantal aanbevelers.

De laatste jaren scoren supermarkten ook goed in de competitie om het ‘klantvriendelijkste 

bedrijf van Nederland’ te zijn. Dit komt vooral door de mate van persoonlijk contact en 

de frequentie waarmee men in contact komt met een supermarkt. De contactfrequentie 

ligt veel hoger dan bij telecombedrijven en verzekeraars, waar scores gemiddeld dan 

ook lager liggen.

Verzekeraars
Verzekeraars realiseren een relatief goede score, al is er over de gemeten achttien 

maanden nauwelijks progressie geboekt. De Klantenmonitor Zorgverzekeringen van 

SAMR laat zien dat klanttevredenheidsscores van de verschillende zorgverzekeraars 

dichter bij elkaar komen te liggen. De basis is bij iedereen op orde. Er zijn overigens 

wel verzekeraars die substantieel vaker worden aanbevolen. Over het algemeen zijn dit 

de wat kleinere maatschappijen die nog meer regionale binding hebben. De uitdaging 

voor grotere verzekeraars zit met name in verbinding krijgen met de klant. Dat is een 

basisvoorwaarde voor oprechte betrokkenheid.

Banken
Vergelijkbaar met de verzekeringsbranche geldt ook hier dat er weinig onderscheid is, 

met name tussen de grote banken. Over het algemeen zijn het dan ook de kleinere 

spelers met afwijkende proposities die het goed doen. Het vertrouwen (zie paragraaf 

4.2) is weg en herstellen daarvan duurt lang. SNS Bank pakt dit aan door van binnenuit 

de superpromotors te stimuleren door hen een podium te geven en centraal te zetten 

binnen de medewerkers, om vanuit daar de organisatie in beweging te krijgen en de slag 

te maken naar klanten. Immers, tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten, 

dus enthousiaste medewerkers zorgen voor enthousiaste klanten.

Energie
Deze branche bungelt onderaan als het gaat om NPS. Traditioneel voelen klanten niet 

veel betrokkenheid bij hun energiebedrijf. Energie leveren kan toch iedereen? Tóch kan 

worden vastgesteld dat er allerlei initiatieven in gang worden gezet om de klant meer 

centraal te stellen. Ook trekken energie-aanbieders hun proposities breder door klanten 

inzicht te geven in verbruik van energie, zodat men controle kan uitoefenen op de nota. 

Wellicht verklaart dit de licht opwaartse trend. Voorbeeld van het breder trekken van 

de kernactiviteit is Eneco met Toon wat nu gekoppeld gaat worden aan ook andere 

technologieën. 

Telecom
Telecombedrijven doen het gezamelijk niet al te best. Dat geldt zowel voor de bedrijven 

als voor de merken die zij leveren. Ook in het Nationaal Onderzoek Klantbeleving 

kwamen deze bedrijven er niet goed uit. Afgaand op de Consumentenbond kan een 

negatief beeld onder andere worden veroorzaakt door misleidende reclame en de 

ondoorzichtigheid van tarieven en voorwaarden. Er is wel sprake van een licht opwaartse 

lijn, zoals recent onderzoek door Telecompaper ook bevestigt.

Gemeenten
Gemeenten vallen op met een duidelijk stijgende trend. Initiatieven op het gebied van 

klantgerichtheid werpen hun vruchten af. Veel gemeenten introduceren burgerpanels en 
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meten direct feedback in het klantcontact. Vanuit KING worden gemeenten hier ook in 

gestimuleerd, onder andere via metingen. Men is druk bezig met een inhaalslag op de 

commerciële bedrijven. 

Online warenhuizen
Online warenhuizen vormen een zeer diverse markt. Het is rijp en groen door elkaar. 

Er is een heel groot verschil – ook in NPS-scores - tussen voorlopers en de cowboys 

die regelmatig bij programma’s als Radar en Kassa aan bod komen. Bedrijven als 

Coolblue en bol.com laten regelmatig zien hoe het kan, maar zijn nog niet representatief 

voor de bedrijvigheid in zijn geheel. Klantbeleving wordt in de webwinkelwereld wel als 

belangrijke trend aangemerkt.

Kritische blik op de waarde van NPS 
Ondanks de brede acceptatie van NPS kunnen we niet heen om kritische signalen. Ze 

betreffen zowel de waarde als de actualiteit van de metric. Wat betreft waarde: de relatie 

tussen NPS en loyaliteit wordt vaak redelijk snel aangenomen. Er is óók verband, maar 

over de sterkte daarvan zijn ‘de geleerden’ het nog niet eens. Gesteld wordt onder meer 

dat de customer effort score méér impact heeft. 

“De relatie tussen NPS en loyaliteit wordt 
vaak redelijk snel aangenomen”

Dan is het een feit dat NPS-scores regelmatig worden uitgevraagd in de context van een 

touchpoint-evaluatie. Aan het trekken van generieke conclusies op basis van vragen die 

na een specifiek contactmoment worden gesteld kleven risico’s: het beeld kan gekleurd 

zijn.

Ook ten aanzien van actualiteit zijn er een paar harde noten te kraken. Allereerst 

actualiteit in de zin van ‘metingen achteraf’. Niet zelden gebruiken organisaties 

rapportages met NPS-cijfers die dan al 4 tot 6 weken oud zijn. Vaak is het dan te laat om 

ergens in bij te sturen, laat staan dat je nog boven water krijgt wat ten grondslag ligt aan 

specifieke uitslagen. Zeker bij contactevaluaties is de trend wel om steeds dichter op het 

daadwerkelijke contactmoment te meten. 

Het is ook een gegeven dat NPS uit een tijd (2003) stamt dat social media nog niet 

wijdverbreid waren. Om customer feedback moest je expliciet vragen. Dat tijdperk ligt 

lang achter ons. Inmiddels beschikken we real-time over feedback van klanten, al dan 

niet aan ons gericht.

Bovendien hebben we nu ook de diagnostische tools om inzichten uit the Voice of the 

Customer signalen te halen. Via socialmediamonitoring krijgen we 24/7 in beeld wat 

het sentiment is omtrent ons merk. En waar NPS er nog vanuit gaat dat promotors 

en detractors individueel evenveel macht hebben, maken we in social media duidelijk 

onderscheid tussen ‘influentials’ en de rest.

NPS: breed beeld van de mate van aanbevelen
Voor sommige experts is met name laatstgenoemde factor aanleiding om NPS definitief 

af te schrijven. Zo ver willen wij nog niet gaan. Ook wetenschappelijk is het pleit nog 

niet beslecht. Wat natuurlijk wél belangrijk is, is de praktische bruikbaarheid van de Net 

Promotor Score. Het is belangrijk om te beseffen dat NPS (indien goed uitgevraagd) 

een breed beeld geeft van de mate waarin een merk of organisatie door klanten wordt 

aanbevolen.

Vraag aan een dwarsdoorsnede van alle klanten naar de mate van aanbeveling, dus niet 

alleen aan degenen met wie je contact hebt! Open toelichtingen op de gegeven scores 

geven eveneens een breed beeld. Dat lijkt weliswaar minder ‘actionable’, maar heeft 

als voordeel dat de hele organisatie medeverantwoordelijk kan worden gemaakt voor 

verbetering van resultaat. NPS mag nooit in een silo blijven steken!

4.2 Customer effort: gemak dient de klant

Wanneer leveren we goede customer experience? Als we klantverwachtingen weten 

te overtreffen natuurlijk! Dergelijke geluiden zijn in veel organisaties te beluisteren en 

een dergelijk streven lijkt klantgericht. Maar schijn bedriegt, zeker als het om service 

gaat. Met name hulpbehoevende klanten zitten doorgaans niet te wachten op toeters en 

bellen. Goed is goed genoeg en met name gemak wordt op prijs gesteld. 

Organisaties die dit onderkennen, doen er verstandig aan om de customer effort 

score (CES) als KPI te overwegen. Branchebrede CES-scores gemeten over Q3 2013 

www.slideshare.net/brightONE-NL/customer-effort-score-27237092
www.slideshare.net/brightONE-NL/customer-effort-score-27237092


15 brightONE.nl Customer Experience: Het belang van de juiste VoC mentaliteit

tot en met Q4 2014 laten zien dat er nog veel verbeterpotentieel is. Leuker hoeven we 

het niet per se te maken, wél gemakkelijker!

Klantgerichtheid a la Zappos
Natuurlijk willen veel klantcontactmanagers – net als bij Zappos - het liefst iedere dag 

klanten verwennen. Geen ‘random’ acts of kindness, maar álle klanten knuffelen uit 

klantgerichtheid en vanuit een mooie intrinsieke motivatie om anderen te willen helpen, 

elke dag opnieuw. Bovendien: klantinteracties vormen ultieme momenten van de 

waarheid. Zoveel contact is er immers niet meer tussen organisatie en hun klanten. 

Kansen dus bij uitstek om klantverwachtingen te overtreffen! 

Toch hebben slechts weinig organisaties klantgerichtheid zó in de genen als het 

management van Zappos. Bovendien hebben we niet allemaal een kapitaalkrachtig 

moederbedrijf als Amazon achter ons staan dat verliezen ruimhartig bijlapt en ons 

doelbewust inzet als ‘customer engagement-speeltuin’. Laten we bedrijven als Zappos 

en een select gezelschap anderen daarom vooral roemen om de inspiratie, maar vooral 

niet te letterlijk als rolmodel nemen.

Goed is goed genoeg 
Als we als klantcontactorganisatie concreet moeten bijdragen aan zowel klant- als 

bedrijfsdoelstellingen, wordt de uitdaging steeds groter. De omnichannel trend brengt 

namelijk met zich mee dat consumenten kanalen door elkaar gebruiken en overal 

service verwachten. Niet alleen aan de telefoon, maar ook online. Niet alleen na de 

aankoop van een product, maar ook vooraf. Niet alleen als je zelf ook aan het werk bent, 

maar ook (en vooral?) in je vrije tijd.

Het is een ondoenlijke opgave om klantverwachtingen ‘anywhere and anytime’ te 

overtreffen. Dat wordt simpelweg te kostbaar en is bovenal organisatorisch vaak een 

utopie. De versnippering van organisaties in allerlei afdelingen en de bijkomende 

fragmentatie van kanalen en touchpoints maakt een integrale (en daarmee consistente) 

aanpak onmogelijk. Wij zien de lang voorspelde chief customer officer nog vrijwel 

nergens in het wild rondlopen en zeker niet met het cruciale mandaat om kanaal- en 

afdelingsoverstijgend het klantbelang te managen!

Toch is er goed nieuws. Goedbedoelde ijver om voor klanten te denken, heeft velen 

van ons op een dwaalspoor gebracht. We hoeven – zo blijkt ook uit dit artikel in 

Harvard Business Review - de serviceverwachtingen van klanten vaak helemaal niet te 

overtreffen. De strekking van inmiddels heel wat onderzoek naar serviceverwachtingen? 

Goed is goed genoeg, regel het ‘gewoon’ als er iets is en maak het vooral gemakkelijk 

om zaken gedaan te krijgen. Het bieden van een effortless experience lijkt een 

realistischer perspectief dan de orgastische wow-ervaring waarop we ons vaak hebben 

blindgestaard.

Best service is no service
Voor klantcontactmanagers kan dit een ontnuchterende uitkomst zijn. In plaats van alle 

klantcontacten te omarmen als prachtige kans, is het namelijk beter om consequent te 

sturen op het voorkomen van onnodig contact. Natuurlijk wil je liever ‘chief customer 

delight’ op je kaartje dan ‘hoofd callreductie en e-maildeflectie’. Maar: als we het écht 

makkelijker willen maken voor onze klanten, moeten we vaker voorkomen dat ze ons nodig 

hebben. Denk daarbij in eerste instantie vooral aan een focus op gebruiksvriendelijke 

webpagina’s, heldere facturen, begrijpelijke manuals en polissen in Jip & Janneke-taal. 

Menig klantcontactmanager zal betogen dat deze aspecten buiten de eigen 

verbeterscope liggen en dat verantwoordelijke afdelingen (billing, product development, 

et cetera) doorgaans minder ontvankelijk zijn voor klantsignalen. Een goede remedie 

betreft het invoeren van de customer effort score als klantgerichte KPI. Vraag klanten 

en/of publiek na een contactmoment hoe moeilijk of makkelijk het is om iets gedaan te 

krijgen binnen de organisatie. Het rapportcijfer op deze vraag is een goede indicatie van 

de complexiteit die de klant ervaart in het regelen van iets binnen jouw organisatie. Een 

aansluitende verdiepingsvraag geeft concrete inzichten in het waarom van de scores. 

Organisaties die CES hebben geïmplementeerd, ervaren vaak dat het cijfer intern 

een eye opener is en dat met name de kwalitatieve toelichting concrete handvatten biedt 

voor organisatiebrede verbetering. Uiteraard moet je dan als klantcontactmanager met 

deze uitkomsten wel een zeepkistentoernee maken. Spread the Voice of the Customer!

https://www.youtube.com/user/insidezappos
en.wikipedia.org/wiki/Random_act_of_kindness
www.omnichannel.nl/customer-interaction/operations/omnichannel-maturity-model-7cs/
www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-tools/top-tens/ten-reasons-why-your-business-needs-a-chief-customer-officer/article22673060/
b12.40fingers.net/Portals/bureau12/bestanden/Stop%20delighting%20the%20customer.pdf
b12.40fingers.net/Portals/bureau12/bestanden/Stop%20delighting%20the%20customer.pdf
www.marketingfacts.nl/berichten/groot_call_center_slechte_service?sqr=best%20service%20no%20service%5C&
en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_the_customer
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Onderzoek CES: het moet makkelijker kunnen! 
SAMR meet continu via een consumentenpanel hoe consumenten en publiek de 

customer effort in zeven sectoren ervaren. Het gemiddelde beeld laat zien dat er 

nog verbeterpotentieel is. Het moet in de ogen van Nederlanders dus nog een stuk 

gemakkelijker kunnen.

Hieronder staan de cijfers van Q3 2013 tot en met Q4 2014 weergegeven. Per kwartaal 

heeft een representatieve groep van 800 tot 1.300 Nederlanders gerespondeerd. De 

‘ultieme’ inspanningsvraag is gesteld aan consumenten die recent contact (via diverse 

kanalen) hebben gehad met een bedrijf in de desbetreffende branche. De effort score is 

uitgevraagd op een 5-puntsschaal, waarbij de scores 1 en 2 ‘gemak’ impliceren en de 

scores 4 en 5 ‘moeite’.

Waar we in het vorige hoofdstuk over NPS nog constateerden dat er op brancheniveau 

géén positieve NPS-scores waren, daar ziet het er qua CES-scores rooskleuriger uit. 

In elk van de 7 genoemde branches zijn meer klanten die gemak ervaren dan moeite. 

Wel verschilt de trendlijn per branche/sector van een stijgende lijn naar een neerwaartse 

trend. Over 18 maanden gemeten zien we dat scores dichter bij elkaar komen te liggen. 

De verschillen zijn steeds minder groot. Wat zien we op de verschillende sectorniveaus?

Supermarkten
Supermarkten scoren gemiddeld het hoogst met CES, dus klanten ervaren hier het 

meeste gemak als er iets moet worden geregeld. Echter: de trend van deze periode is 

negatief. Met name het laatste kwartaal van 2014 laat een duidelijke daling zien, net als 

Q4 in 2013. Als de drukte toeneemt, ervaren consumenten dus minder gemak, zeker bij 

het afhandelen van vragen die men stelt.

Banken en verzekeraars
Voor banken en verzekeraars geldt dat klanten een redelijk vergelijkbaar 

inspanningsniveau ervaren. NPS-scores lopen verder uiteen, in het voordeel van 

verzekeraars. Wél moet worden vastgesteld dat er gedurende de gemeten achttien 

maanden weinig progressie is geboekt. En dat terwijl banken en verzekeraars wel beide 

investeren in klantgerichtheid. De selfserviceratio’s in beide sectoren stijgen, maar veel 

organisaties ervaren dat de call- en e-mailvolumes nog niet afnemen. Wel lijkt het type 

vragen dat men aan medewerkers stelt in complexiteit toe te nemen. Het kan zijn dat 

financiële dienstverleners hiervoor nog onvoldoende zijn toegerust en consumenten 

hierdoor niet méér gemak ervaren.

Energie
Energie is een sector die het goed doet qua CES-scores. Energiebedrijven - waaronder 

Nuon - hebben flink geïnvesteerd in de online omgevingen en bieden klanten daar niet 

alleen veel (historische) informatie, maar geven ook verbruiksprognoses. Tevens zijn 

er mogelijkheden om zelf transacties te doen (bijvoorbeeld voorschotten aanpassen). 

Klanten lijken hierdoor steeds meer gemak te ervaren. Ook de NPS-trend is opwaarts, 

wat doet vermoeden dat energiebedrijven progressie boeken als het gaat om customer 

experience.

Telecom
Telecombedrijven hebben een bedenkelijke reputatie als het gaat om klantgemak in 

dienstverlening, zoals dit voorbeeld van UPC ook laat zien. Lang bungelde men met 

CES-scores stevig onderaan. In Q4 is de rode lantaarn overgedragen aan de online 

warenhuizen. Over 6 kwartalen gemeten is de trend positief. De praktijk wijst uit dat 

klanten vooral effort ervaren als zij niet in één keer geholpen kunnen worden en terug 

moeten bellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit mede in de hand wordt gewerkt door 
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www.marketingfacts.nl/berichten/digitale-servicestrategie-nuon-werpt-vruchten-af
www.marketingfacts.nl/berichten/digitale-servicestrategie-nuon-werpt-vruchten-af
www.marketingfacts.nl/berichten/de-customer-effort-score-en-waarom-upc-hier-nog-nooit-van-gehoord-heeft
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klantenservicemedewerkers die in belangrijke mate worden aangestuurd op basis van 

productiviteits-KPI’s en veel minder op basis van customer experience. De focus ligt 

daardoor op (snelle) ‘antwoorden’ en niet op ‘oplossingen’.

Gemeenten
Gemeenten vallen in deze grafiek op met een lichte stijgende trend. Initiatieven op het 

gebied van klantgerichtheid - zoals deze - en vergroting van gemak werpen hun vruchten 

af. Steeds meer diensten kunnen digitaal worden ingepland en – in toenemende mate - 

ook online worden afgehandeld. De tijd dat je een ochtendje vrij moest nemen voor een 

nieuw paspoort is definitief voorbij.

“De tijd dat je een ochtendje vrij moest nemen voor 
een nieuw paspoort is definitief voorbij.”

Gemeenten staan wel voor online uitdagingen op het gebied van usability en 

gebruiksgemak. Dat je steeds meer online kunt doen, betekent nog niet dat alles 

ook gemakkelijk te vinden is. Veel gemeentewebsites staan boordevol informatie. De 

inrichting is lang niet altijd vraaggestuurd en gebaseerd op – bijvoorbeeld - toptaken. 

Het verwachtingspatroon van burgers groeit hier wél. De lat komt hier dus snel hoger 

te liggen. Gemeenten zullen daarop moeten inspelen. Waar men nu nog vooral 

klanttevredenheidsonderzoek doet, zal men zich meer moeten verdiepen in bijvoorbeeld 

usability-studies en CES-onderzoek.

Online warenhuizen
Online warenhuizen vormen een verhaal apart. De trendscore over de periode Q3 2013 

tot en met Q4 2014 is duidelijk negatief. De gemiddelde customer effort score is gedaald 

van 78 in Q3 2013 naar 42 in Q4 2014. Het is enigszins gissen naar de achtergronden. 

Uit recent onderzoek van Casengo blijkt dat klanten te late leveringen als vervelend 

ervaren. Het kan zijn dat langer wachten als inspannend wordt ervaren, mogelijk door 

het feit dat men energie kwijtraakt aan statusupdates en track&trace-acties. Ook het niet 

of laat reageren op e-mail wordt als hinderlijk ervaren en ook dit kan zich  vertalen in 

effort die klanten moeten doen: even kijken of ze al gereageerd hebben. Hoe dan ook: 

hier is werk aan de webwinkel. 

Twee valkuilen 
In dit hoofdstuk noemden we al eerder de natuurlijke (?) neiging van bedrijven om voor 

klanten te denken, in plaats van ze te bevragen. In dit verband bespeuren we nog een 

tweetal belangrijke valkuilen. Zo zien wij servicegeoriënteerde organisaties die er redelijk 

vanuit gaan dat klanten het vooral gemakkelijk vinden om te bellen. De gigantische 

callvolumes zijn immers ‘het bewijs’. Evenzeer constateren we dat er organisaties zijn 

die alle kaarten inzetten op online selfservice. 24/7 zelf kunnen handelen, dát is pas 

echt gemak.

Beide perspectieven zijn te kort door de bocht. Gemak is een begrip dat - zoals in deze 

presentatie wordt uitgelegd - uiteenvalt in zeven dimensies. Afhankelijk van de situatie 

én de persoon weegt het ene aspect zwaarder dan het andere. Sommige klanten 

interpreteren gemak als ‘ontzorgd willen worden’; zij zullen eerder bellen voor advies of 

ondersteuning. Anderen zien gemak vooral als ‘snel’; geen tijd te verliezen, ik doe het 

zelf wel.

Om grip te krijgen op dit proces moeten organisaties niet alleen customer effort scores 

gaan meten en analyseren, maar ook customer journeys leren doorgronden (wanneer 

levert reductie van complexiteit het meest op?) en klanten - zoals in het BSR-model - 

gaan segmenteren op basis van socio-economische variabelen: welk type klant wil 

vooral persoonlijk contact, wie heeft een voorkeur voor selfservice?

4.3 Vertrouwen: indicatief voor transacties

De mate waarin klanten jouw organisatie vertrouwen, heeft impact op het aantal 

transacties dat ze met je doen. Klinkt logisch toch? Wetenschappelijk is ook aangetoond 

dat het lucratief is om te investeren in klantvertrouwen. Toch is ‘trust’ (nog) vrij onbekend 

als customer experience KPI. 

Hoewel her en der signalen blijven opduiken dat financiële dienstverleners weinig hebben 

geleerd van de economische crisis, is één ding zeker: het geschonden vertrouwen heeft 

alle partijen geld gekost. Hierdoor is ‘trust’ als thema hoog op de agenda van menig 

bank of verzekeraar gekomen. Ook is en wordt er veel onderzoek gedaan naar manieren 

waarop financiële instellingen het vertrouwen van klanten (terug) kunnen winnen.  

Een aantal inzichten willen we hier delen, vanuit de veronderstelling dat ze ook relevant 

www.e-overheid.nl/onderwerpen/50-actueel/i-nup-toppers/1284-in-een-hogere-versnelling-voor-betere-service-en-meer-gemak
www.customertalk.nl/nieuws/id7422-negatieve-klantbeoordelingen-vooral-over-slechte-service.html
www.marketresponse.nl/wp-content/uploads/2014/02/Making-Life-Easy-def.pdf
www.marketresponse.nl/wp-content/uploads/2014/02/Making-Life-Easy-def.pdf
www.recroninnovatiecampagne.nl/nl/informatie/onderzoek-dagrecreatie/brand-strategy-research-model
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zijn voor andere typen organisaties.

Wat is vertrouwen?
Bij vertrouwen hebben we allemaal een bepaald gevoel. Maar om het begrip te 

doorgronden en actionable te maken, is er behoefte aan een definitie. Ook is het 

wenselijk om te kijken hoe het begrip kan worden ontrafeld in beïnvloedbare elementen. 

In beide gevallen kunnen we aanhaken bij het goede werk dat wetenschappers Fred 

van Raaij en Pauline van Esterik-Plasmeijer hebben gedaan samen met GFK. Om te 

beginnen de definitie van vertrouwen: 

Het niveau van verwachting van de klant dat de organisatie afspraken en 

beloften nakomt op een manier die in het belang is van en in ieder geval niet 

ongunstig is voor de consument/klant.

Belangrijk is hierbij de realisatie dat vertrouwen uiteindelijk wordt waargemaakt door 

hoe klanten het gedrag van organisaties in de praktijk ervaren en niet door de belofte 

die organisaties doen. Zie hier de link met customer experience. Het gaat uiteindelijk om 

de daadwerkelijke ervaring.

Zes drivers van vertrouwen 
Op basis van diverse studies binnen de financiële dienstverlening hebben 

bovengenoemde wetenschappers zes drivers van vertrouwen geïdentificeerd. Dit zijn 

afzonderlijke elementen die impact hebben op het uiteindelijke vertrouwen van de klant:

1. Competentie 
De deskundigheid van de organisatie. Zijn medewerkers en selfserviceprocessen 

zo uitgerust en ingericht dat de behoeften van de klant kunnen worden gematcht 

met de juiste oplossingen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oplossende 

vermogen van de klantenservice. 

2. Klantgerichtheid 
Vertegenwoordig je een organisatie die daadwerkelijk handelt in het belang van 

de klant? Ben je snel, proactief en accuraat in klantbediening? Denk aan het 

nakomen van beloften en het proactief signaleren en voorkomen van klant-issues. 

3. Stabiliteit 
Hier gaat het vooral om continuïteit van de organisatie. Ben je een stabiele en 

veilige partner om zaken mee te doen? Denk niet alleen aan financiële stabiliteit, 

maar ook aan de manier waarop je omgaat met vertrouwelijke gegevens van 

klanten. 

4. Integriteit 
Houdt het bedrijf zich aan de regels? Worden klanten eerlijk behandeld? Denk ook 

hier aan de manier waarop je omgaat met vertrouwelijke gegevens van klanten. 

5. Transparantie 
Is een organisatie open over regels en voorwaarden? Zijn tarieven en 

abonnementsvormen helder, zonder kleine lettertjes? Is bijvoorbeeld een 

retourenbeleid volstrekt helder? 

6. Waardencongruentie 
Dit gaat over cultuur. Handelt een bedrijf volgens de normen en waarden van 

de klant? Denk aan sponsoring, herkomst van producten en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.

Als we het klantvertrouwen willen beïnvloeden zijn er dus zes ‘knoppen om aan te 

draaien’. Maar: is elke factor even belangrijk? En wanneer heb je het vertrouwen? Het 

slechte nieuws: dit verschilt per branche of sector en mogelijk zelfs per organisatie. Dit 

moeten organisaties zelf in kaart brengen. In de financiële wereld geldt dat de eerste 

vier drivers basisvoorwaarden zijn. Op elk van deze elementen moet een voldoende 

worden gescoord.

Invloed van publiek sentiment en ‘peers’
Dan is er ook nog omgevingsinvloed. Het vertrouwen in een individuele organisatie wordt 

voor een deel bepaald door publiek sentiment. Berichtgeving in media, bijvoorbeeld over 

bankschandalen, speelt een rol. Idem dito voor de directe omgeving ofwel peers. Ook 

wat zij vinden, doet ertoe. Het is niet voor niets dat aan de social media monitoring-KPI 

sentiment een steeds grotere waarde wordt toegekend.
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Fundament voor klanttevredenheid en loyaliteit
Is vertrouwen een relevant besturingsmechanisme voor elke organisatie? Wij denken van 

wel. Dat het in de financiële dienstverlening het geval is, lijkt evident. Mensen zijn vaak 

onzeker over financiële producten en de langetermijnafspraken die ze daarover (moeten) 

maken. Vertrouwen is dan een must. Maar geldt tegenwoordig niet voor vrijwel iedere 

organisatie dat we beter kunnen investeren in het behouden van bestaande klanten dan 

in het werven van nieuwe? Zijn we niet allemaal meer gefocust op langetermijnrelaties?

Bovendien is inmiddels aangetoond dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het 

vertrouwen van klanten, tevredenheid en loyaliteit. Waar vertrouwen betrekking heeft 

op de organisatie, geeft tevredenheid inzicht in persoonlijke ervaringen van klanten 

met een organisatie en loyaliteit het gedrag dat klanten daarbij tonen. Vertrouwen is 

een fundament voor tevredenheid en loyaliteit, dús relevant voor iedere klantgerichte 

organisatie. 

In de financiële wereld is duidelijk bewezen dat klantvertrouwen een harde noodzaak is 

voor organisaties om klanten te werven en te behouden. Er is niet alleen effect op het 

aantal transacties, maar ook op cross-selling en klantentrouw. Het levert keihard geld 

op! 

Ten slotte liggen er - via een focus op trust - kansen op een meer onderscheidende 

positionering. Aan de basisdrivers moet iedereen voldoen, maar er zijn ook 

determinanten, zoals transparantie en waardencongruentie, waarmee organisaties het 

verschil kunt maken

Onderzoek trust: schommelingen binnen branches
Om het verschil te kunnen maken, moet je ook weten hoe anderen het doen, danwel wat 

het branche- of sectorgemiddelde is. Vanaf Q3 2013 tot en met Q4 2014 heeft SAMR 

via haar klantenpanel vragen gesteld over de mate waarin consumenten organisaties 

vertrouwen. Per kwartaal is een representatieve groep van 800 tot 1.300 Nederlanders 

bevraagd naar een vertrouwenscijfer (netto trust score) met betrekking tot 7 sectoren.

Bijvoorbeeld: hoeveel vertrouwen heb je momenteel in de verzekeringsmaatschappij 

waar je de meeste verzekeringen bij hebt afgesloten? De NTS is uitgevraagd op een 

11-puntsschaal van 0 (wantrouwen) t/m 10 (alle vertrouwen). De daadwerkelijke score 

wordt aansluitend berekend door het percentage dat wantrouwen (score 0 t/m 5) heeft, 

af te trekken van het percentage dat vertrouwen (score 8 t/m 10) heeft. Over de gemeten 

achttien maanden leidde dat tot het volgende beeld:

Supermarkten
Supermarkten scoren het hoogst. Al eerder hebben we geconstateerd dat het ook vaak 

supermarktketens zijn die hoog scoren in competities als het klantvriendelijkste bedrijf 

van Nederland. De concurrentie is dermate groot, dat men alles uit de kast haalt om in 

de gunst van klanten te blijven.

Banken en verzekeraars
Opvallend is dat vervolgens banken en verzekeraars naar voren komen. Voor beiden 

geldt dat er in de loop van 2014 een duidelijke opwaartse trend te zien is, al is er meer 

stabiliteit bij de verzekeraars. Wél blijkt uit het Trust Compass 2014 dat er voor beiden 

nog werk aan de winkel is, met name op het gebied van klantgerichtheid. Additioneel 

geldt dat banken nog aan integriteit moeten werken en verzekeraars aan transparantie.

Energiebedrijven
Energiebedrijven lijken - gekeken naar de gemeten achttien maanden - in een dipje te 
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zijn beland. De opwaartse trend van de afgelopen periode zou veroorzaakt kunnen zijn 

door de transparantie die veel partijen momenteel geven in verbruik (via slimme meters 

en klantportalen). Het succes van prijsvechters doet momenteel wellicht het gevoel 

ontstaan: heb ik niet teveel betaald?

“Het succes van prijsvechters doet momenteel 
wellicht het gevoel ontstaan: heb ik  

niet teveel betaald?”

Telecom
Telecombedrijven zijn bezig met een opmars in vertrouwen. Traditioneel staat 

deze wereld er niet zo goed op, door ondoorzichtige tarieven, productinformatie en 

abonnementsvormen. Een focus op eenvoud (denk bijvoorbeeld aan de T-Mobile 

reclame) lijkt vruchten af te werpen en te leiden tot een hoger vertrouwen.

Gemeenten 
Gemeenten laten opmerkelijke schommelingen zien. Uiteraard geldt hier dat 

respondenten geen alternatieven hebben en dus gedwongen zijn tot een relatie, 

maar wat de fluctuaties veroorzaakt is voor ons niet duidelijk. Duidelijk is wel dat de 

landelijke overheid steeds meer taken afstoot aan gemeenten en dat we dus als burger 

meer te maken hebben met de gemeentelijke overheid. Dit kan van invloed zijn op de 

scores die de gemeenten krijgen. Een gemeente die actief werkt aan verbetering van 

klanttevredenheid en daarbij ook betrouwbaarheid meeweegt is - zoals je hier kunt lezen 

- Amsterdam.

Online warenhuizen
Online warenhuizen laten behoorlijk fluctuerende scores zien. Opmerkelijk is dat de 

trend hier neerwaarts is. Het is voor ons gissen naar de oorzaken, maar betalingsissues 

en onduidelijkheid over leveringen kunnen hier een rol spelen. De negatieve trend bij 

online warenhuizen is tevens zichtbaar bij de CES, waar we eerder over schreven.

Trust naast NPS en Customer Effort 
In paragraaf 4.1 hebben we vraagtekens gesteld bij de houdbaarheid van NPS. 

Desalniettemin zijn veel marketeers verliefd op deze ‘holistische’ KPI. Customer effort 

score is in opmars, met name in het domein van online dienstverlening en binnen 

customer service. Logisch, want het is een ‘actionable’ KPI die - zeker met een 

verdiepingsvraag - tot veel concreet verbeterinzicht leidt. Is er dan nog ruimte voor trust 

als KPI? Wij denken van wel. Dit vanwege de relatie met tevredenheid en de impact op 

financiële resultaten. Bovendien is het een echte klantgerichte KPI en daarvan hebben 

de meeste organisaties er maar weinig.

Er zijn mogelijkheden voor organisaties om zich met trust te onderscheiden van andere 

marktpartijen. Ga er dus mee aan de slag, voordat de concurrentie het doet. Maar: 

realiseer je dat het opbouwen van vertrouwen tijd kost. Organisaties zijn niet zomaar 

betrouwbaar/volledig te vertrouwen. Het kan overigens een bewuste keuze zijn om op 

dit gebied ook niet te willen scoren. Dat is in elk geval duidelijker dan een strategie 

waarbij we vertrouwen willen uitstralen, maar vervolgens niet waarmaken. Ons hart ligt 

evenwel bij die organisaties die écht streven naar een vertrouwenspositie!

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/userpages/Unthemed/DownloadDocument.aspx?id=6021
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5. Touchpoints
Bij het meten van customer experience maken organisaties vaak robuuste 
keuzes. Men kiest bijvoorbeeld voor één KPI en gaat die meten over verschillende 
processen en touchpoints. Daarin schuilt een groot gevaar. Vanuit de kennis die 
we over Customer Journey Mapping hebben opgebouwd, weten we namelijk dat 
consumenten uiteenlopende eisen stellen aan de verschillende processen en 
touchpoints. Tevens is bekend dat we niet op alle touchpoints even goed hoeven 
te scoren. We dienen derhalve rekening te houden met de aard van processen en 
touchpoints. Deze bepalen welke KPI het meest geschikt is. 

In customer journeys kunnen we ruwweg drie soorten touchpoints onderscheiden:  

   

• Processen waarbij het vooral gaat om damage control, zoals probleem- en 

klachtafhandeling. Klanten stoppen er veel tijd in en verwachten dat ook van 

bedrijven.

• Touchpoints of processen waarbij de klant hoopt op hulp of advies. Momenten 

waarop bedrijven het verschil kunnen maken om de klant aan zich te binden.

• Touchpoints of processen waarvan de klant met name gemak verwacht. Even een 

adreswijziging doorgeven, een statusinzicht over je bestelling krijgen, etc.

5.1 Processen rondom damage control

Dit zijn situaties waarin de reputatie van een organisatie op het spel staat. Cruciaal 

is dat in deze situaties snel wordt gehandeld en wordt gecontroleerd of klanten zich 

daadwerkelijk geholpen voelen. Negatieve experiences kunnen – zo wijzen diverse 

onderzoeken uit - leiden tot eerder vertrek van klanten. Het is dan ook erg belangrijk dat 

klantervaringen op dit gebied gemeten worden. Is de klant tevreden met de uitkomst? 

Problemen en klachten doen afbreuk aan het vertrouwen dat mensen in organisaties 

hebben. Trust meting zou hier op zijn plaats zijn, al wordt het vertrouwen – zoals we 

hebben gezien - ook bepaald door andere variabelen. Een meting van tevredenheid 

is hier in elk geval ook op zijn plaats. Nog belangrijker is de feedbackloop: leert de 

organisatie daadwerkelijk van het probleem c.q. de klacht, zodat herhaling in de 

toekomst wordt voorkomen?

Steeds meer organisaties doen aan social media monitoring om reputatieschade te 

voorkomen. Immers, het kan zijn dat één specifieke klant zijn ongenoegen ventileert op 

social media en daarbij een waanzinnig bereik krijgt. Hiervan zijn inmiddels voorbeelden 

te over. Minstens zo relevant is het inzicht dat – als één klant - een relevant signaal 

afgeeft, er vermoedelijk veel meer klanten zijn die met eenzelfde situatie worden 

geconfronteerd (“ik heb een internetstoring, wie nog meer? #dtv”).       

5.2 Processen rondom een hulp- c.q. adviesvraag

Hoewel veel organisaties er naar streven om het leven van hun klanten gemakkelijker te 

maken, ervaren diezelfde klanten groeiende complexiteit. Niet alleen is er keuzestress 

rondom een overweldigend aantal producten en diensten, ook ervaren veel gebruikers 

nog altijd groeiende complexiteit rondom het gebruik ervan. Dit vertaalt zich in behoorlijke 

onzekerheid.

In dergelijke situaties worden (potentiële) klanten niet graag aan hun lot overgelaten. Het 

zijn de situaties waar persoonlijke aandacht en ondersteuning van een organisatie het 

verschil kunnen maken. Klanten en prospects die op de juiste wijze worden geholpen 

kunnen zich ontpoppen tot ambassadeur van je merk c.q. bedrijf.

In dergelijke situaties vertegenwoordigen NPS-metingen waarde. Zijn klanten geneigd 

om jou als organisatie aan anderen aan te bevelen? Ook hier spelen social media een 

rol van belang. Ambassadeurs zullen immers geneigd zijn om positieve ratings en 

reviews te geven via bijvoorbeeld vergelijkingssites. Waardevol omdat anderen hierop 

(gedeeltelijk) hun opinie baseren. Interessant in dit verband: met name niet-klanten 

worden positief beïnvloed door positieve feedback van klanten, zo blijkt uit onderzoek 

van de Universiteit van Amsterdam.     

5.3 Processen rondom ‘gemak’

Gemak is een factor in klantbediening die aan populariteit wint. Uiteraard wordt 

deze ontwikkeling gestimuleerd door de groeiende behoefte van consumenten om 
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zelfredzaam te zijn. Geen afhankelijkheid van beperkt geopende klantenservices, maar 

de mogelijkheid om zelf te kunnen handelen, 24/7.

De behoefte aan een effortless (service) experience heeft impact op de loyaliteit van 

klanten. Steeds vaker betekent dit dat organisaties zich moeten gaan concentreren 

op het voorkomen van onnodige klantinteractie. Wereldwijd onderzoek door CEB laat 

namelijk zien dat dergelijke klantinteractie – hoe goed ook uitgevoerd - een negatieve 

impact heeft op de loyaliteit van klanten. Men wil simpelweg liever géén contact. 

Customer Effort is dé KPI om gemak te meten. Deze indicator leent zich uitstekend om 

de complexiteit c.q. het gemak van processen te meten. Dat kan om een waardering 

gaan voor selfservice, maar ook bijvoorbeeld om een uitvraag naar het gemak waarmee 

een issue is opgelost.

6. Customer Experience en de organisatie 
Customer Experience is niet de verantwoordelijkheid van één specifiek 
organisatie-onderdeel, of alleen van de afdelingen met klantcontact. Elke afdeling 
draagt een uniek, eigen steentje bij. Ook activiteiten van ‘non-customer facing’ 
afdelingen werken uiteindelijk door in de manier waarop klanten ons ervaren. 
Customer feedback kan hen helpen om producten, diensten en processen te 
optimaliseren. Ook alle hiërarchische lagen dienen betrokken te zijn. Zowel 
medewerkers als middenkader en topmanagement hebben eigen rollen en 
verantwoordelijkheden. We gaan hier in dit hoofdstuk dieper op in.

6.1 Medewerkers

Uitvoerende medewerkers weten in de praktijk vaak als geen ander hoe klanten het merk 

en de dienstverlening ervaren. Ze zijn daarmee een belangrijke bron van informatie en 

hebben vaak allerlei suggesties voor klantgericht verbeteren. Toch wordt dit potentieel 

lang niet altijd goed benut. 

Het kan zijn dat Front Office medewerkers niet gestimuleerd worden om klantgerichte 

signalen te ventileren. Bijvoorbeeld omdat men te weinig tijd en ruimte (‘nawerktijd’) 

krijgt om relevante feedback te verwerken. Vaak wordt klantcontact-afhandeling nog 

primair als productiewerk gezien. Efficiency staat voorop. Ook komt het regelmatig voor 

dat verbetersuggesties van medewerkers in een ‘zwart gat’ verdwijnen. Men heeft dan 

geen idee of de organisatie daadwerkelijk ontvankelijk is voor de signalen en er ook echt 

iets mee doet. Dit is niet stimulerend.

Uiteraard zijn er nog de medewerkers die niet of nauwelijks met klanten in aanraking 

komen. Met name richting hen is het cruciaal om duidelijk te maken dat ook zij – op 

individueel niveau - een schakel zijn in de klantgerichte keten. Relevante klantfeedback 

kan voor deze groep een echte ‘eye opener’ betekenen. Laat dus horen hoe klanten 

erover denken en spreken.

Voor alle medewerkers geldt dat customer experience tastbaar moet worden 

gemaakt. Geen abstract veranderprogramma met modieuze termen, maar 

een heldere aanpak met duidelijke doelstellingen en realistische mijlpalen. 
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Veel medewerkers (met name binnen grote bedrijven) zijn verandermoe. 

Duidelijk moet zijn dat dit geen tijdelijk iets is, maar een must om te overleven.     

6.2 Management

Als beleidsmakers dienen managers oog te hebben voor customer experience, náást 

de interne bedrijfsdoelstellingen. Complex is dat laatstgenoemde doelstellingen 

doorgaans op afdelingsniveau zijn geformuleerd, terwijl klantbeleving over de grenzen 

van afdelingen wordt gerealiseerd. Het is cruciaal dat managers - om klantervaringen 

te optimaliseren - verder kijken dan de eigen ‘silo’. Er moet dus worden geïnvesteerd in 

de samenwerking met andere afdelingen. Anders kan van een naadloze klantbeleving 

nooit sprake zijn.

Richting de medewerkers dienen managers het belang van customer experience zo 

expliciet mogelijk te maken. ‘Het is voor iedereen – dus ook voor jou – belangrijk, omdat...’ 

Als er metingen worden gedaan van CES, NPS, Trust of KTV mogen de cijfers en met 

name het verbeteren ervan nooit een doel op zich worden. Altijd moet kunnen worden 

uitgelegd waar het écht om gaat. NPS van 7,4 naar 7,5 is mooi, maar wat betekent het 

in de praktijk?

Tevens is het cruciaal dat managers zich hardmaken voor closed loop feedback, zodat 

alle betrokkenen zien dat klantsignalen serieus worden genomen en worden opgepakt. 

Ook – en dat hebben we al eerder aangekaart - moeten medewerkers de ruimte krijgen 

en zelfs worden gestimuleerd om relevante customer feedback en klantervaringen te 

delen en te kunnen verwerken.

En waarom is dit uiteindelijk allemaal zo belangrijk? Simpel, omdat customer feedback 

allerlei ingrediënten biedt om processen en procedures te verbeteren, in lijn met 

klantervaringen en wensen. 

6.3 Staf

Er bestaat een tendens, met name binnen grote bedrijven, om customer experience ‘weg 

te managen’ naar een stafafdeling. Dat is in zoverre verdedigbaar dat een dergelijke 

afdeling echte professionals kan bezitten met (klantgerichte) expertise die elders in de 

organisatie ontbreken. Tevens kan hiermee worden geborgd dat er structureel aandacht 

voor customer experience is. Voor overige afdelingen geldt immers dat realisatie van 

businessdoelstellingen voor alles gaat. Als het te druk is, zijn we ‘even’ minder bezig 

met customer experience.

Het risico is echter aanwezig dat stafafdelingen en hun functionarissen weinig impact 

hebben in de organisatie. Er zijn geen hiërarchische verhoudingen met andere afdelingen 

en er kan weinig worden ‘afgedwongen’ als de situatie daar om vraagt. Voorkomen moet 

worden dat er op deze manier papieren tijgers worden gecreëerd die mooie presentaties 

kunnen maken, maar niet bij machte zijn om veranderingen tot stand te brengen. Back 

up door de directie is een must!    

Directies
Het topmanagement speelt een essentiële rol bij structurele inbedding van customer 

experience in het organisatiebeleid. Het is aan directieleden om duidelijk te maken dat 

klantbeleving een organisatiebreed thema is dat terugkomt in jaarplannen, mission 

statements én customer experience management. Commitment dat op deze manier 

wordt afgegeven, is noodzakelijk voor breed draagvlak.

Maar uiteraard dient het belang van customer experience niet alleen met de mond 

te worden beleden. C-level managers dienen zich daadwerkelijk te verdiepen in 

klantervaringen. Dat gaat verder dan een halfjaarlijkse meeluistersessie in het callcenter 

of het bijwonen van een klantenpanel. Feitelijk zou men op regelmatige basis in het directe 

klantproces betrokken moeten zijn. Ook is het wenselijk dat in MT-overleg structureel 

ruimte is voor evaluaties, scores op klantgerichte KPI’s en opvallende klantsignalen. 

Er wordt een tendens gesignaleerd om één topmanager verantwoordelijk te maken voor 

klanten. Dit is de Chief Customer Officer (CCO). Hoewel de komst van deze klantdirecteur 

reeds lang wordt aangekondigd, zijn er in de praktijk nog niet veel personen die deze titel 

dragen. Als ze er al zijn, is het geregeld zo dat ze in belangrijke mate intern druk zijn; 

met het bij elkaar brengen van silo’s. Dat wil zeggen afdelingen die niet of nauwelijks 

samenwerken.
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7. Hoe krijg je de organisatie in beweging? 
Customer Experience is een populair thema. Steeds meer professionals zien in 
dat klantbeleving impact heeft op loyaliteit van afnemers en dús op continuïteit 
van organisaties. Toch lukt het lang niet altijd om een hele organisatie ‘mee’ te 
krijgen. Of de praktijk wijst uit dat er geen opvolging kan worden gegeven aan een 
enthousiaste start. Hoe enthousiast je zelf ook bent, het lukt gewoon niet altijd om 
de vonk te laten overspringen. In dit hoofdstuk bespreken we een tiental punten 
die we van belang achten voor organisatiebreed succes. Cruciaal, want zonder 
bedrijfsbreed resultaat is weinig succes te boeken in customer experience.

1. Positionering. 
De manier waarop customer experience binnen organisaties ‘landt’ is bepalend 

voor het (eerste) draagvlak. Denk na over de positionering. Wordt het gebracht 

als wéér een nieuw (en vaak tijdelijk) programma, dan zullen veel mensen zich 

afvragen wat ‘ze’ nu weer hebben bedacht. 

2. Commitment. 
Draagvlak op het hoogste niveau is cruciaal en dat gaat verder dan verbale 

ondersteuning en behelst ook actieve participatie. Maar ook op alle andere 

relevante niveaus zijn ambassadeurs een must. Als er draagvlak op elk niveau is 

(dus zeker ook op de werkvloer), helpt dat om anderen te overtuigen. 

3. Waarom. 
Om iedereen mee te krijgen, moet het duidelijk zijn waarom een organisatie dit 

doet en hoe belangrijk het is voor de toekomst. 

4. Wie. 
Laat de klant spreken. Ga – voordat je een customer experience traject inzet - 

eerst een tijd klantsignalen monitoren, onder andere via social media. Verzamel 

bewijs of – zo je wilt - munitie. 

5. Bewijs. 
Wapen jezelf tegen dooddoeners als ’ach, social media zijn één grote klaagmuur’ 

of ‘honderd klagers op een miljoen orders, wat stelt dat voor?’ Maak o.a. duidelijk 

hoe groot de impact van één enkel signaal kan zijn en dat klachten vaak slechts 

het topje van de ijsberg zijn. 

6. Front Office. 
Betrek klantcontactmedewerkers bij reflectie op en interpretatie van klantsignalen. 

Grote kans dat men ogenschijnlijk kleine onvolkomenheden allemaal erkent én 

kan duiden. Bij dezelfde groep zijn vaak laagdrempelige oplossingen te vinden. 

7. Positiviteit. 
Focus niet alleen op waar customer experience kan c.q. moet worden verbeterd. 

Benoem en koester ook alle positieve signalen. Complimenten hebben net zoveel 

waarde als een klacht. Het werkt ook zeer motiverend om successen te vieren. 

Beloon ook teams en medewerkers die aantoonbare successen boeken. 

8. Reclame. 
Doe aan goede PR. Zorg ervoor dat activiteiten niet uit de lucht komen vallen (‘wat 

is dit nu weer?’) en blijf ook communiceren. Geen radiostilte na een luidruchtige 

kickoff. Blijf voortgang communiceren (ook als die beperkt is). 

9. Plan. 
Werk planmatig. Dat betekent niet dat je activiteiten 14 maanden vooruit plant. Het 

betekent wel dat er concrete doelstellingen en een heldere richting zijn. Leg vooraf 

vast hoe een succesvolle kickoff c.q. pilotperiode automatisch verder leidt tot een 

structurele inbedding. Projecten die blijven ‘hangen’, falen doorgaans.  

10. Samenwerking. 
Betrek de klant actief in het project. Oeps, bijna vergeten? We leven in het 

tijdperk waarin – onder andere door communities - de scheidslijn tussen klanten 

en medewerkers dunner wordt. Grijp die kans en betrek eindklanten. Laat ze 

participeren in klantpanels, vraag om tips en laat nieuwe ideeën toetsen. Durf 

daarbij wel volledig transparant te zijn.
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Gerrit Piksen, SAMR (Smart Agent MarketResponse)
Gerrit (1973) is Senior Research Consultant bij SAMR, een onderzoeksbureau 

gespecialiseerd in het verzamelen en inzichtelijk maken van data. Hij is afgestudeerd 

aan de Hogeschool Larenstein op Klantenmanagement. Sinds 1998 is Gerrit – in 

uiteenlopende functies - werkzaam in de wereld van klantinteractie. In de dagelijkse 

praktijk houdt hij zich bezig met vraagstukken op het gebied van klantinteractie, 

klantmanagement en klantloyaliteit. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van 

klantonderzoek en customer journeys en is gespecialiseerd in contactcenters. Gerrit 

presenteert en publiceert ook regelmatig over deze onderwerpen en is docent bij 

Beeckestijn Business School. 

Ernst Kruize, brightONE
Ernst (1969) is Lead Consultant en trendwatcher bij brightONE. Hij is afgestudeerd 

als Commercieel Econoom en als Communicatiewetenschapper. Sinds 1996 is Ernst 

werkzaam in de klantcontactwereld. Hij werkte voor verschillende brancheorganisaties 

en voor diverse consultancybedrijven. Omnichannel klantcontactstrategie is het domein 

waarover Ernst spreekt, schrijft en adviseert. Zijn expertise ligt op het snijvlak van 

customer care, sales en online marketing. Kruize is voorzitter van de Expertgroep Social 

Media van de Klantenservice Federatie (KSF).

Over SAMR:

MARKTONDERZOEK WORDT MARKTVINDEN
Data biedt zekerheid. Maar het is gemakkelijk om te verdrinken in een zee van 

beschikbare data. Data krijgt namelijk pas betekenis door de juiste feiten aan elkaar te 

verbinden. Door samenhang te creëren. Een rode draad te ontdekken.

SAMR biedt een reddingsboei. Houvast om je een weg te banen naar je nieuwe kans. 

Met een model dat met een brede visie kijkt naar alle facetten van jouw vraag. En alle 

puzzelstukjes vindt die leiden tot het realiseren van jouw doel.

SAMR kijkt naar jouw organisatie, je doelgroep maar ook de concurrentie en de 

context. Daarvoor gebruiken wij data én marktonderzoek. Maar op een andere manier. 

Zo wordt marktonderzoek marktvinden. Het vinden van de beste kans voor jouw 

organisatie.

SAMR is in 2015 ontstaan door het samengaan van SmartAgent en MarketResponse. 

www.samr.nl  

 

Over brightONE:

Met haar oprichting medio 2013 lijkt brightONE een nieuwe speler in de wereld van 
klantinteractie te zijn. Niets is minder waar. Onze roots gaan terug halverwege de 
jaren negentig.

Destijds waren we primair actief in de Nederlandse markt van klantcontacttechnologie. 

Na een overname door het Finse Tieto hebben we bijna twee decennia lang deel 

uitgemaakt van een internationaal concern met een focus op klantinteractie.

Sinds vorig jaar maakt brightONE deel uit van de snelgroeiende Aurelius Group uit 

Duitsland. Met zo’n 600 collega’s (waarvan 60 in Nederland) zijn we actief in diverse 

landen. We bedienen ondernemingen en organisaties in talrijke sectoren. Organisaties 

die doordrongen zijn van het belang van klantinteractie en die customer experience 

centraal stellen.

Onze expertise bevindt zich op het snijvlak van marketing, verkoop en customer 

service. We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, optimaliseren en onderhouden van 

technische oplossingen om organisaties te verbinden met klanten en prospects. Onze 

dienstverlening bevat drie pijlers:

• Customer Interaction Solutions: platforms voor klantinteractie via diverse kanalen, 

ondersteund met CRM-technologie;

• Channel Optimizers: (software) oplossingen bedoeld om klantinteractie in specifieke 

kanalen te optimaliseren (call, selfservice, chat, social media, etc.);



26brightONE.nlCustomer Experience: Het belang van de juiste VoC mentaliteit

• Strategic Consultancy: adviesdiensten op het gebied van strategieontwikkeling en 

optimalisatie van klantinteractie.

Specifiek op het terrein van Customer Experience bieden wij – naast consultancy - een 

aantal specifieke oplossingen:

• Microsoft Dynamics CRM: een veelzijdig customer engagement platform met CRM-

functionaliteiten voor marketing, sales en customer care. Klantinteractie op basis 

van gepersonaliseerd contact.

• LivePerson: software om online klanten digitaal persoonlijk te bedienen via 

(proactive) livechat. Klanten persoonlijk adviseren, op het juiste moment in het zelf 

gekozen kanaal.

• Engagor: social media platform, bedoeld om de Voice of the Customer real-time te 

monitoren en in kaart te brengen. Een oplossing met uitstekende functionaliteiten 

voor social media conversaties.

• Thunderhead: software om customer journeys in kaart te brengen en te optimaliseren. 

Innovatieve mogelijkheden om klantreizen – over kanalen heen - te personaliseren 

en optimale conversaties te voeren.
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