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Inleiding 
 
Een slechte klantervaring (customer experience) is voor veel mensen een reden om naar 
een andere aanbieder te gaan en andere mensen af te raden om zaken te doen met een 
bepaald bedrijf. Steeds meer organisaties beseffen dan ook dat het bieden van een prettige 
en consistente klantervaring over alle contactkanalen en touchpoints heen, belangrijk is 
voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van klanten. 
 
Product, prijs en kwaliteit zijn steeds minder onderscheidend in het gevecht om de klant. 
Het draait om het bieden van een uitmuntende consistente klantervaring. Trendwatchers, 
adviesbureaus, managementgoeroes en marketingspecialisten zien 'customer experience' 
dan ook als belangrijkste manier om de komende jaren concurrentievoordeel op te bouwen. 
Organisaties kunnen hun winst ook fors opschroeven door te investeren in een betere 
klantbeleving. Een betere customer experience leidt namelijk tot lagere kosten en hogere 
opbrengsten. In dit e-book leest u hoe dat in zijn werk gaat.    
 
Kortom, investeren in een betere customer experience is noodzakelijk en loont. Ik wens u 
veel leesplezier en veel succes met klantgericht ondernemen in deze turbulente tijden! 
 
Sjors van Leeuwen 
Indora Managementadvies 
e-mail: info@indora.nl  
internet: www.indora.nl en www.klantgerichtondernemen.blogspot.com.    
 
Meer informatie over klantgericht ondernemen en customer experience leest u in de 
volledig herziende derde editie van CRM in de praktijk en het boek Klant in de driver’s seat.  
   
© Sjors van Leeuwen Indora Managementadvies -  januari 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen 
 
Dit e-book is ondermeer gebaseerd op informatie afkomstig van de volgende boeken, 
websites en vakbladen: CRM in de praktijk (volledig herziende derde editie), Klant in de 
driver’s seat, Strategic Agility, www.indora.nl en www.klantgerichtondernemen.blogspot.nl. 
Daarnaast worden ook bronnen in de verschillende hoofdstukken vermeld. Delen uit dit e-
book zijn eerder gepubliceerd op websites en weblogs zoals ManagementSite.nl, 
Ondernemer24.nl, PlusBusiness.nl, Strategic-Agility.org, MarketingTribune.nl en LinkedIn.  
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1. Klantpersona’s vormen de basis  
 
Organisaties gebruiken al decennialang ‘doelgroepen’ om producten, diensten, marketing 
en communicatie beter te kunnen afstemmen op de (potentiele) klant. Het werken met 
doelgroepen is niet gemakkelijk, ze zijn vaak globaal en weinig concreet. Want wat zeggen 
termen als generatie x (of y), metroman, stadsgezinnen of empty nester nu precies? Het 
antwoord ligt in het ontwikkelen van aansprekende klantpersona’s. Die vormen de basis 
voor het realiseren van de gewenste customer experience.  
 
Van doelgroep naar klantpersona 
Doelgroepen worden van oudsher vastgesteld op basis van socio-demografische 
kenmerken zoals levensfase, gezinssamenstelling, sociale klasse, opleidingsniveau, 
inkomensklasse, provincie en gemeente. Of men gebruikt branche-specifieke kenmerken 
zoals in de gezondheidszorg. Daar worden doelgroepen vaak samengesteld op basis van 
zorgvraag en zorgzwaarte. Doelgroepen zijn echter abstracte begrippen waarmee het in de 
praktijk lastig werken is. Want dé senior bestaat niet en niet alle hogeropgeleide mannen 
van middelbare leeftijd zijn hetzelfde. De kunst is om dé mens achter de doelgroep en de 
klant te ontdekken. 
 
Daarom is enige jaren geleden het begrip ‘klantpersona’ geïntroduceerd. Als eerste in de 
online wereld om websites beter te kunnen afstemmen op de verschillende kenmerken van 
de verschillende soorten bezoekers. Inmiddels is het een instrument dat binnen alle 
branches breed wordt toegepast omdat het betere resultaten oplevert. Zo blijkt uit het 
rapport ‘ROI of personas' van onderzoeksbureau Forrester dat websites die ontwikkeld zijn 
op basis van klantpersona’s een vier keer hogere return on investment (ROI) hebben dan 
websites die op de traditionele manier zijn opgezet.  
 
Klantpersona als ijkpersoon 
Een klantpersona kan beschouwd worden als ‘een archetype van een klant

1
’. Anders 

gezegd: als een karakterisering van een bepaald type klant. Een klantpersona geeft de 
doelgroep een ‘gezicht’. Het is de verpersoonlijking van een doelgroep. Een klantpersona 
fungeert ook als ijkpersoon: een hypothetische klant, een fictief stereotype van een soort 
klant die kenmerkend is voor de betreffende doelgroep.  
 
Een klantpersona geeft de mogelijkheid het gedrag van klanten beter in kaart te brengen, 
beter te begrijpen en daar beter op in te kunnen spelen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling 
van producten, diensten, contactkanalen, extra services of promotie. Klantpersona’s 
vormen de basis voor alle acties op het gebied van marketing en communicatie. 
Klantpersona’s werken niet alleen in B2C-omgevingen, maar ook in B2B-omgevingen, want 
u kent wellicht het gezegd: ‘Companies don’t buy, People buy’.  
 
Bouwen van een klantpersona 
Het bouwen van een klantpersona verloopt grofweg in acht stappen die achtereenvolgens 
doorlopen worden. In de praktijk kunnen de verschillende stappen op verschillende 
manieren uitgevoerd worden afhankelijk van het doel, de context en de omstandigheden 
die bij iedere organisatie anders zullen zijn. De acht stappen zijn: 
 
1. Selecteer de doelgroep. 
2. Verzamel klantinformatie. 
3. Zoek de klant op. 
4. Vul het klantprofiel aan. 
5. Ontwerp de klantpersona. 
6. Toets de klantpersona. 
7. Breng de klantpersona tot leven. 
8. Stuur de klantpersona bij. 

                                                 
1
 Voor klant kunt u ook lezen: gebruiker, afnemer, koper, huurder, bezoeker, patiënt, etc. 
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Bouwen van klantpersona’s op basis van het Mentality-model (Motivaction). 
 
Deze acht stappen worden hierna kort toegelicht. 
 
1. Selecteer de doelgroep 
Doelgroepen vormen de basis voor het bouwen van klantpersona’s. De meeste 
organisaties werken in de praktijk al in meer of mindere mate met doelgroepen. Men werkt 
bijvoorbeeld voor agrarische bedrijven in het MKB of men richt zich op actieve senioren of 
op de werving van pas afgestudeerde HBO-studenten. Probeer als eerste de doelgroep 
waarmee u wilt starten concreet te benoemen. 
 
2. Verzamel klantinformatie 
De tweede stap is dat u basisinformatie verzamelt over de klanten die tot die geselecteerde 
doelgroep behoren. Denk aan gegevens als: 
- Algemene kenmerken. 
- Koopgedrag. 
- Herkomst van de klant. 
- Relatie met de klant. 
- B2B of B2C informatie.  
 
Deze gegevens kunt u vinden in uw CRM-systeem, klantendatabase of bij uw 
accountmanagers of verkoop-, productie- en servicemedewerkers. Bepaal vervolgens 
welke groep klanten de ‘harde kern’ vormt van de betreffende doelgroep. Denk daarbij aan 
de bekende 80/20-regel, dat zegt dat 20 procent van de klanten zorgt voor 80 procent van 
de omzet en/of winst.  
 
3.  Zoek de klant op 
De volgende stap is dat u de klant opzoekt en in gesprek gaat. Dat kan via werkbezoeken, 
interviews, enquêtes of  klantenpanels. Ook kijkt u naar hoe klanten zich gedragen bij de 
dagelijkse werkzaamheden en rondom het gebruik van uw producten en diensten, want 
‘mensen zeggen niet wat ze doen en ze doen niet wat ze zeggen’. Bevraag en bekijk de 
klant juist op die aspecten die invulling geven aan de ‘mens achter de klant’. Denk aan 
aspecten als leefstijl, mediagebruik, persoonlijke drijfveren, etc.    
 
4. Vul het klantprofiel aan 
In deze stap vult u het klantprofiel aan. Dat kan via verschillende vormen van online en 
offline onderzoek.  
 
Denk aan gegevens over: 
- Leefstijl. 
- Mediagebruik. 
- Online en offline zoek-, kijk- en koopgedrag. 
- Wensen, behoeften, angsten, dromen en drijfveren. 
- Branche-specifieke zaken zoals financiële of gezondheidssituatie.  
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5. Ontwerp de klantpersona 
Op basis van alle informatie ontwerpt u een klantpersona. Het ontwerp bestaat uit een of 
meer typerende foto’s van de ijkpersoon en een korte beschrijving van diverse 
kenmerkende ‘menselijke’ aspecten, verdeeld over verschillende thema’s zoals (zie 
voorbeeld klantpersona ontwerp): 
- Algemene gegevens. 
- Leefstijl. 
- Wensen & Behoeften. 
- Mediagebruik. 
- Ontspanning. 
- Gezondheid. 
 
Het ontwerp moet kort en krachtig inzicht geven in de mens achter de klant: wie is die klant, 
wat doen ze in het dagelijkse leven, wat zijn hun angsten, dromen en drijfveren, wat zijn 
hun hobby’s, welke media gebruiken ze, hoe staan ze tegen over uw soort producten en 
diensten, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto-impressie (Motivaction). 
 
In de praktijk kan een doelgroep vertaald worden naar drie tot acht klantpersona’s die 
kenmerkend zijn voor de betreffende doelgroep. Het ontwerp wordt vastgelegd in een 
compacte beschrijving, bijvoorbeeld in de vorm van een foto- en factsheet. 
 
6. Toets de klantpersona 
De klantpersona wordt vervolgens getoetst bij medewerkers, leveranciers en klanten. De 
reacties vormen de basis voor verbetering en verdere uitwerking van de klantpersona. 
 
Dat kan op verschillende creatieve manieren waarin vragen aan bod komen als:  
- (Her)ken je deze klantpersona? 
- Is dat onze (belangrijkste) klant? 
- Klopt de beschrijving? 
- Welke zaken ontbreken? 
- Komt die klant voor in onze database? 
- Wil deze klant graag zaken met ons doen? 
- Willen wij graag zaken doen met deze klant? 
- Hoe bereiken en beráken we die klant? 
- Wat moeten wij daarvoor (anders) doen? 
 
7. Breng de klantpersona tot leven 
Met behulp van de klantpersona heeft u de klant – en de mens achter de klant – 
gedetailleerd in kaart gebracht. De laatste stap betreft het in de praktijk brengen van de 
klantpersona. Dat loopt langs twee lijnen. Als eerste brengt u de klantpersona tot leven 
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voor de interne organisatie. Het gevaar is anders groot dat de klantpersona een ‘papieren 
tijger’ blijft. De klantpersona moet tastbaar gemaakt worden voor marketing-, 
communicatie-, verkoop-, productie-, distributie- en servicemedewerkers. Dit kan door het 
maken van films, posters en foto’s met de ijkpersoon in de hoofdrol of het maken van 
klantpoppen die prominent tijdens vergaderingen aan de vergadertafel meezitten. Verzin 
een list, is hier het motto. 
 
Als tweede past u de klantbenadering in al zijn facetten aan op de nieuwe inzichten. Dat 
kan betekenen dat u aanpassingen doorvoert in specifieke onderdelen van de klantreis 
(customer journey). Denk aan contactkanalen, media, communicatie (boodschappen, 
beelden en tone-of-voice) en klantbejegening tot aanpassingen in fysieke en digitale 
producten en diensten. Dit is het moeilijkste onderdeel want waar begint u? Maak daarvoor 
een plan en probeer daarin als eerste de ‘quick wins’ te identificeren. Verder moeten alle 
relevante gegevens en acties vastgelegd worden in de database, het ‘kloppend hart’ van 
iedere klantgerichte organisatie. 
 
8. Stuur de klantpersona bij 
Het werken met klantpersona’s is geen doel op zich maar moet uiteindelijk leiden tot betere 
resultaten op het gebied van klanttevredenheid, klantloyaliteit en/of klantopbrengst. Zo 
steeg na de introductie van klantpersona’s bij de ANWB de omzet per medewerker met 17 
procent (callcenter) en 12 procent (winkel) en steeg de klanttevredenheid van 7,5 naar 8. 
Parallel aan het ontwerpen van de klantpersona moet dan ook de plan-do-chech-act cyclus 
ingericht worden zodat resultaten gemeten kunnen worden en tijdig bijgestuurd kan 
worden. In feite niets nieuws want het gaat over het meten van marketing- en 
communicatieresultaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld klantpersona ontwerp (Indora Managementadvies). 
 
Continu proces 
Na de laatste stap kunt u doorgaan met een volgende klantpersona binnen dezelfde 
doelgroep of binnen een andere doelgroep. Verder is een klantpersona nooit ‘af’. De wereld 
staat immers niet stil en leefstijl, wensen, behoeften, mediagebruik e.d. van klanten 
(kunnen) veranderen. Soms langzaam, maar soms snel. Denk aan de snelle opmars van 
internet en mobiel (tablets) binnen de seniorendoelgroep. Dat betekent dat u proactief moet 
meebewegen met uw klanten en de klantpersona’s daarop moet aanpassen. Enkele tips tot 
slot: denk groot en begin klein, zorg voor draagvlak onder directie en management, werk 
met interne ambassadeurs en laat technologie geen spelbreker zijn. Succes! 
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Consument betaalt graag voor een betere klantervaring 
Maar liefst 81 procent van de consumenten wil tot meer dan 20 procent extra betalen voor 
een betere klantervaring. In juni 2012 liet Oracle een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om 
een inzicht te krijgen in hoe Europese ‘shoppers’ zich voelen over hun interactie met het 
bedrijfsleven

2
. Het onderzoek onder 1400 consumenten laat de voorkeuren van 

consumenten zien op het gebied van communiceren met merken, probleemoplossing, de 
impact van slechte klantenservice en wat de ideale klantervaring maakt. 
 
Enkele opvallende bevindingen zijn: 
- 24% van de consumenten is niet of vrijwel nooit tevreden over het oplossen van 

problemen of beantwoorden van vragen door de customer service. 
- 59% moet meerdere keren contact opnemen om hun probleem of vraag onder de 

aandacht te brengen. 
- 82% vindt dat ze teveel moeite moeten doen om hun probleem of vraag naar 

tevredenheid opgelost te zien.  
- 70% is gestopt met het kopen van goederen of diensten van een onderneming na het 

ervaren van een slechte klantenservice. 
- 64% is, na het ervaren van een slechte klantenservice, rechtstreeks naar een 

concurrerend merk gegaan om een aankoop te doen. 
- 46% heeft, na het ervaren van een slechte klantenservice, een negatief bericht 

geplaatst op online (sociale) media. 
- 47% laat zich bij de aankoopbeslissing beïnvloeden door customer reviews en 37% 

door mond-tot-mondreclame. 
- 81% van de consumenten is bereid meer te betalen voor een betere klantervaring.  
 
Klant wil best extra betalen 
Maar liefst 81 procent van de consumenten wil tot meer dan 20 procent extra betalen voor 
een betere klantervaring: 
- 56% van de consumenten wil 1%-4% meer betalen voor een betere klantervaring. 
- 30% wil 5%-9% meer betalen. 
- 12% wil 10%-14% meer betalen. 
- 1% wil 15%-19% meer betalen. 
- 1% wil 20% of meer extra betalen.  
 
Key-drivers voor een betere klantervaring 
De belangrijkste key-drivers om meer te willen betalen voor een betere klantervaring zijn 
volgens het onderzoek: 
- Betere overall customer experience (40%). 
- Gemakkelijker contact opnemen, vragen stellen en informatie inwinnen (35%). 
- Gemakkelijker terugsturen (32%).  
- Gebruiksvriendelijkere website en uitgebreidere zoekmogelijkheden (21%). 
- Meer maatwerk / personalisatie (21%). 
- Informatie op maat via mobiel (12%). 
- Toegang tot forums en communities over productervaringen (10%). 
- Betere zichtbaarheid op sociale media (10%). 
 
Het gelukkigst maakt u klanten door het probleem of de vraag van de klant in één 
klantcontact  op te lossen. Daar maakt u 84 procent van de klanten erg gelukkig mee! Niet 
geheel onbelangrijk want 95 procent van de consumenten zijn minder loyaal na een slechte 
klantervaring. Maar wees alert, want het is al langer bekend dat klanttevredenheid alleen 
niets zegt, maar dat het vooral gaat om het krijgen en behouden van zeer tevreden klanten. 

                                                 
2
 Bron: Customer Experience Index Report Europe 2012, Oracle.  
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2. Leer de klant kennen (consumer insight) 
 
Klantinzicht (consumer insight) wordt steeds belangrijker. Het vormt de basis voor het 
realiseren van een klantbeleving ‘op maat’ en het aantrekken en behouden van klanten. 
Wie is onze klant, wat wil die graag, wat doet die en waarom? Vijf manieren om de klant 
beter te leren kennen. 
 
Van vragen naar kijken en betrekken 
De kunst daarbij is om er achter te komen wat klanten echt nodig hebben. U moet de 
drijfveer van de klant ontdekken, de behoefte achter zijn wens of probleem dat hij noemt. U 
moet als het ware in zijn huid kruipen en voelen wat hem beweegt. Dat kan op 
verschillende manieren waarvan er vijf kort worden toegelicht.  
 
1. Klantensafari 
Marketeers van Unilever logeren regelmatig bij mensen thuis. De achterliggende gedachte 
is dat medewerkers echt meemaken wat er leeft onder hun klanten. Samen met gezinnen 
op de bank, samen boodschappen doen, koken, logeren en de volgende dag gezond weer 
op. Door 24 uur bij een gezin door te brengen krijgen ze meer inzicht in hoe en welke 
media men gebruikt, welke keuzes gezinnen maken bij het kopen van boodschappen en in 
welke sociale context de producten gebruikt worden. Datzelfde deden marketingmensen 
van snackfabrikant Iglo/Mora en Ikea met hun 'home visit'. Ikea koppelt die informatie aan 
de resultaten van hun big data-analyses. Samsung ging bij gezinnen op bezoek en kwam 
er achter dat mensen een televisie niet zien als een technologisch product, maar als een 
meubelstuk dat in de huiskamer moet passen en ‘er goed moet uitzien’. Bij de aankoop van 
een tv speelt de vrouw des huizes dan ook een grote rol. Een variant hierop is de 
straatsafari: ga de straat op met een fotocamera en vraag consumenten wat u graag wilt 
weten. 
 
2. Join the customer 
Bij het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht lopen medewerkers een dagje mee met de 
patiënt om te zien hoe zij de zorg en dienstverlening ervaren: mee in de auto, op weg naar 
het ziekenhuis, in de parkeergarage, op zoek naar de juiste poli, al dan niet verwelkomd 
worden door een receptioniste, wachtend met of zonder tijdschrift of kopje koffie, etc. Deze 
aanpak leidde tot tal van praktische verbeteringen. Ziekenhuis MC Haaglanden stuurde 
een camerateam achter toevallige bezoekers van het ziekenhuis aan en ontdekte zo tal 
van verbeterpunten in de interne klantreis. Andere variant: laat de klant een dagboek 
bijhouden met behulp van de fotocamera van zijn smartphone. 
 
3. Klantobservatie  
Webshops zoals Bol.com onderzoeken met behulp van 'eye-tracking' het kijk- en klikgedrag 
van websitebezoekers. Hoe kijken ze, wat zien ze wel/niet en waarom klikt men wel/niet op 
een link, button of advertentie? De Rabobank doet iets vergelijkbaars maar dan via een 
speciaal ‘user experience center’. Met deze testomgeving test de bank zijn producten op 
gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid. De onderzoeken worden uitgevoerd met behulp 
van diepte-interviews, klantpanels, usability onderzoek en eye-tracking. Door middel van 
licht, geluid en statische en bewegende beelden moeten verschillende sferen gecreëerd 
kunnen worden om praktijksituaties optimaal na te kunnen maken. Rabobank zegt 
daarover: “Klantwensen variëren per situatie. We willen met ons productaanbod optimaal 
inspelen op de wisselende klantbehoefte, of onze klant nu op kantoor zit, in de trein mobiel 
bankiert of een gesprek heeft met een adviseur”. Een andere vorm van klantobservatie is 
neuromarketing dat steeds meer terrein wint voor het opbouwen van klantinzicht. 
 
4. Customer journey-analyse 
Energieleverancier Eneco zag door een klantreisanalyse dat klanten vroegtijdig afhaakten 
wegens onzekerheid over het nieuwe termijnbedrag. Klanten wilden graag in een veel 
eerder stadium inzage hebben in het nieuwe termijnbedrag. De boel werd omgegooid om 
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de klant in een eerder stadium van zijn aankoop/overstap beter te informeren. 
Bankverzekeraar Aegon kwam er bij het uitvoeren van een klantreis-analyse achter dat het 
passeren van de hypotheekakte bij de notaris voor de klant een belangrijk moment was. In 
klantpanelgesprekken gaven klanten aan zich onzeker te voelen als ze naar de notaris 
gaan voor het passeren van de akte vanwege het grote geldbedrag dat bij het afsluiten van 
een hypotheek overgemaakt moet worden. Dat was een echte negatieve uitschieter in de 
klantreis. Aegon heeft dit opgelost door klanten via sms te melden dat het geld voor de 
hypotheek is overgemaakt. Deze eenvoudige aanpassing blijkt nu een positieve uitschieter 
in de klantbeleving te zijn.  
 
5. Klantfeedback 
Het verzamelen van klantfeedback kan op vele manieren. Luister naar je klantenteam en 
laat ze klantfeedback verzamelen. Luister een dagje mee in het callcenter. Stel iedere klant 
die je aan de telefoon krijgt drie vragen over uw dienstverlening. Of vraag feedback direct 
via live chat, want veel mensen hebben geen zin om achteraf vragen te beantwoorden. Of 
vraag na ieder email-contact of de klant nog een verbeterpunt heeft. Ander slim  idee: laat 
medewerkers van de ondersteunende diensten periodiek een aantal klanten bellen. Dat 
doet stichting WIJ uit Breda. Een eenvoudig klantonderzoek tegen lage kosten. Het 
monitoren van sociale media kan ook veel nuttige informatie opleveren. De slimste manier 
is om het verzamelen van klantfeedback te integreren in het primaire proces zoals Coolblue 
doet. Dat kan ook via handige tools als Starred en Opinator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere mogelijkheden 
Dit waren in het kort vijf veel gebruikte methoden. Andere oplossingen zijn trendonderzoek, 
marktonderzoek, klantonderzoek (enquêtes, interviews, panels, focusgroepen, arena's), 
waardeketenanalyse, lead-useranalyse, jo-to-be-done-analyse, klachtenanalyse, 
correspondentieanalyse, neuromarketing, cocreatie, crowdsourcing, websearch, social 
media monitoring, big data-analyse, mistery visit en resultaten uit wetenschappelijk 
onderzoek. Traditioneel marktonderzoek verliest de komende jaren steeds meer terrein ten 
faveure van gedragsonderzoek (o.a. neuromarketing) en het betrekken van klanten via 
cocreatie, crowdsourcing en communities. 
 
Kruip in de huid van de klant 
Kortom, kruip in de huid van de klant: kijk dezelfde tv-programma’s, luister dezelfde 
radioprogramma’s, winkel bij dezelfde kledingzaken en supermarkten, bezoek dezelfde 
evenementen, loop een dagje mee en kijk in zijn brein wat er echt gebeurt. En koppel die 
informatie aan slimme big data-analyses. Want het is zoals marketingprofessor Paul 
Postma zegt: “Luister nooit naar de klant, maar kijk wat hij doet.” 
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3. Ontwerp de ultieme klantreis (customer journey) 
 
Een slechte klantervaring is voor veel mensen een reden om van aanbieder te switchen en 
andere mensen af te raden om zaken te doen met een bepaald bedrijf. Steeds meer 
organisaties beseffen dan ook dat het bieden van een prettige en consistente klantervaring 
(customer experience) over alle contactkanalen en touchpoints heen, belangrijk is voor het 
aantrekken, ontwikkelen en behouden van klanten. Het antwoord ligt in het ontwikkelen van 
de ultieme customer journey. 
 

Customer journey-analyse  
Een customer journey beschrijft het oriëntatie-, aankoop- of serviceproces vanuit het 
gezichtspunt van de klant. Een customer journey-analyse geeft inzicht in: 
- hoe de klant zich op verschillende momenten tijdens de klantreis gedraagt en welke 

contactkanalen daarbij gebruikt worden. 
- welke contactmomenten gedurende de gehele klantreis bepalend zijn voor het 

verbeteren van de customer experience en het winnen van de klant voor het bedrijf, 
merk of product.  

 

De stappen voor het verbeteren van de customer journey zijn: 

1. Bepaal de strategische kaders. 

2. Stel klantpersona’s op. 

3. Inventariseer de belangrijkste klantreizen. 

4. Analyseer de klantreis. 

5. Verbeter de klantreis. 

 
Weinig mensen krijgen een goede tot excellente service 
Het is slecht gesteld met de klantbeleving. Zo blijkt uit de wereldwijde Customer 
Experience Index 2014 van Forrester dat slechts 22 procent van de consumenten een 
goede tot excellente service krijgt. De overige 78 procent vindt de service hoogstens 
voldoende, maar vaker nog matig of slecht. Bedrijven weten dat zelf vaak niet, want uit 
datzelfde onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de bedrijven de klantervaring 
niet meet. In Nederland zegt de helft van de Nederlanders weg te gaan bij een bedrijf 
vanwege de slechte service. 
 
Stap 1: Bepaal de strategische kaders 
De eerste stap is dat u de belangrijkste strategische kaders inventariseert. Denk aan de 
concurrentie- en marketingstrategie van uw bedrijf. Welke markten en doelgroepen staan 
centraal? Waar wilt u goed in zijn, waarin wilt u uitblinken? Wat zijn de gangbare ‘wetten en 
regels’ in uw markt? De manier waarop uw organisatie zich in de markt positioneert en de 
waardepropositie die u aanbiedt, zijn sterk bepalend voor de inrichting van de 
contactstrategie en de verwachtingen die u schept naar uw klanten. Het maakt nogal een 
verschil of u een prijsvechter bent, wilt excelleren op servicegebied, een pure online speler 
bent of kiest voor productinnovatie en ontwikkeling.  

Uw merkpositionering, merkbeloften en merkwaarden zijn daarbij belangrijke 
uitgangspunten. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de financiële dienstverlening. Zo kiest 
Interpolis voor ‘glashelder’, FBTO voor ‘verzekeren kun je zelf’ en biedt Ohra ‘direct 
resultaat’. Vanuit deze positioneringen is het logisch dat Interpolis extra begrijpelijk 
communiceert (geen ‘kleine lettertjes’), dat FBTO slimme selfservice functies biedt (‘de 
verzekering stel jezelf samen’) en dat Ohra een app ontwikkelt om schades direct te 
kunnen melden (‘regel uw verzekering wanneer en waar u maar wilt’). Sprookjespark De 
Efteling belooft ons een ‘wereld van verwondering’ waarbij men de uitdaging heeft om die 
‘verwondering’ niet alleen in het park te bieden, maar gedurende de gehele klantreis. Van 
het online kopen van kaartjes en het reizen per openbaar vervoer of auto, tot het parkeren 
van de auto, de toegang tot het park, het verblijf in het park, het vertrek naar huis en het 
thuis nagenieten aan de hand van foto’s en video’s. Als de strategische kaders bekend zijn 
kunt u beginnen met de tweede stap, het opstellen van de klantpersona’s. 
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Stap 2: Stel klantpersona’s op 
Zoveel klanten, zoveel ervaringen. Om dat hanteer te maken vertaalt u uw 
marketingdoelgroepen naar een of meer klantpersona’s. Want aanduidingen als 
‘Millennium-generatie’, ‘culturele stedelingen’ of ‘actieve senioren’ zeggen niet zo veel. Een 
klantpersona kan beschouwd worden als ‘een archetype van een klant’. Een klantpersona 
geeft de doelgroep een ‘gezicht’. Het is de verpersoonlijking van een doelgroep en fungeert 
tevens als ijkpersoon: een hypothetische klant die kenmerkend is voor de betreffende 
doelgroep.  

Het bouwen van klantpersona’s verloopt in verschillende stappen die achtereenvolgens 
doorlopen worden. Tijdens die stappen verzamelt u gegevens over leefstijl, mediagebruik, 
online en offline zoek-, kijk- en koopgedrag, wensen, behoeften, angsten, dromen en 
drijfveren en branche-specifieke zaken zoals financiële of gezondheidssituatie. Deze 
gegevens kunt u vinden in uw CRM-systeem, klantendatabase of bij uw accountmanagers 
of verkoop-, productie- en servicemedewerkers. Natuurlijk gaat u ook met klanten in 
gesprek via interviews, klantenpanels en focusgroepen en beluistert u het sentiment op 
sociale media. Ook kijkt u naar hoe klanten zich gedragen bij het kopen en gebruiken van 
uw producten en diensten, want ‘mensen zeggen niet wat ze doen en ze doen niet wat ze 
zeggen’.  
 
Het draait om het (h)erkennen van de vaak onbewuste drijfveren van de klant. Bekijk de 
klant juist op die aspecten die invulling geven aan de ‘mens achter de klant’. Op basis van 
alle informatie ontwerpt u één of meer klantpersona’s die kenmerkend zijn voor de 
betreffende doelgroep. Het ontwerp wordt vastgelegd in een compacte beschrijving. Verder 
is een klantpersona nooit ‘af’ want de wereld van uw klanten staat immers niet stil. Dat 
betekent dat u proactief moet meebewegen met uw klanten en de klantpersona’s daarop 
moet aanpassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden klantpersona’s (Personacompany). 
 
Stap 3: Inventariseer de belangrijkste klantreizen 
Een klant(persona) kan verschillende soorten ‘klantreizen’ ondernemen. Hij kan zich 
bijvoorbeeld oriënteren op een nieuwe aankoop, daadwerkelijk een product willen kopen, 
een klacht willen melden of een servicevraag willen stellen. Allemaal verschillende 
‘klantreizen’ met verschillende doelen waarbij verschillende contactkanalen en touchpoints 
gebruikt worden en een verschillende beleving ervaren wordt. In deze stap inventariseert u 
de belangrijkste klantreizen. 
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Vier handige hulpmiddelen om de belangrijkste klantreizen te identificeren zijn: 
- Toptakenanalyse. 
- Salesfunnel (customer decision journey). 
- Relatielevenscyclus (customer lifecycle). 
- Productlevenscyclus (productlifecycle). 
 
Toptakenanalyse 
Via een toptakenanalyse brengt u in kaart waarom uw klanten contact opnemen met uw 
organisatie en welke ‘taken’ klanten het meest belangrijk vinden. De belangrijkste taken 
vormen vervolgens het uitgangspunt voor het verbeteren van de customer journey. Deze 
methode wordt veel gebruikt door overheidsinstellingen, gemeenten, verzekeraars en 
zorgorganisaties. Denk aan toptaken als paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, 
herhaalrecept aanvragen, controleafspraak maken en schade melden. Vaak blijken 
organisaties en consumenten een compleet verschillend beeld te hebben van welke 
toptaken de klant het meest belangrijk vindt. U komt de toptaken op het spoor door in 
gesprek te gaan met klanten en het analyseren van alle beschikbare data en het zoek-, 
kijk- en klikgedrag van klanten. De gemeente Tilburg heeft de toptaken van zijn burgers in 
kaart gebracht en op grond daarvan de customer journey aanpast. Zo staan op de 
homepage van de gemeentewebsite niet langer het plaatselijke nieuws of de 
gemeenteorganisatie centraal, maar toptaken als ‘ik wil een afspraak maken’, ‘ik wil een 
paspoort aanvragen’, ‘ik wil iets melden' en ‘ik wil een verhuizing doorgeven’. 
 
Salesfunnel (customer decision journey) 
Uit onderzoek van McKinsey en Forrester komt naar voren dat het aankoopproces van 
consumenten niet rechtlijnig verloopt, zoals lang werd aangenomen, maar veel meer een 
circulair en iteratief proces is. Zij noemen het de ‘customer decision journey’. Vanuit de 
verschillende fasen in dit aankoop- en keuzeproces kunt u vervolgens inzoomen op de 
belangrijkste klantreizen die daarbinnen plaatsvinden.  
 
In die customer decision journey worden vijf fasen onderscheiden: 
- Triggerfase (awareness). 
- Overwegingsfase (consider). 
- Evaluatiefase (evaluate). 
- Koopfase (decide and buy). 
- Loyaliteitsfase (experience: use, enjoy, advocate, bond). 

 
De klant begint zijn aankoopproces altijd n.a.v. een trigger. Dat kan een kapotte 
wasmachine zijn, maar ook een reclamecampagne, instore-promotie, direct mail, tweet of 
een aanbeveling van een vriend. Branding en push-marketing blijven in veel gevallen nodig 
om bij de consument een trigger af te laten gaan. Daarna volgen de overwegingsfase, 
evaluatiefase, koopfase en loyaliteitsfase waarbij de klant in iedere fase voortdurend 
switcht tussen bedrijven, merken, producten, contactkanalen en touchpoints.  
 
Stap 4: Analyseer de customer journey 
Voor de belangrijkste klantreizen analyseert u tot in detail de customer journey. Met behulp 
van customer journey-mapping visualiseert u de klantreis vanuit het perspectief van de 
klant. De diverse contactmomenten en bijbehorende activiteiten worden in kaart gebracht 
evenals de emotionele en functionele ervaringen van de klant de daarbij. Op grond van de 
analyses kunt de klantreis stapsgewijs verbeteren en of opnieuw inrichten.  
 

U kunt verbeterpunten in de klantreis op verschillende manieren op het spoor komen zoals: 

- Analyseren van het zoek-, kijk- en klikgedrag van klanten. 

- Klantonderzoek via klantenpanels, focusgroepen en interviews. 

- Klantreis door medewerkers of mystery shoppers laten uitvoeren. 

- Meesluisteren in het klantcontactcenter. 

- Observeren van klanten via camera en eye-tracking in real-live of in een testlab. 

- Meelopen met de klant bij het uitvoeren van een klantreis.  
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- Analyseren van contactmomenten via NPS, CES
3
 en merkscores. 

- Analyseren van service-, helpdesk-, webcare- en klachtenrapportages. 

- Analyseren van zoekgedrag, zoekwoorden, contactdata en statistieken. 

- Analyseren van sentimenten op sociale media (social media monitoring). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse klantreis bij energieleverancier Eneco (TNO & Eneco).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse emotionele beleving van klanten tijdens een klantreis bij Transavia.com (Altuïtion). 

                                                 
3
 Net Promotor Score (NPS) en Customer Effort Score (CES). 
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Het is belangrijk dat u zich focust op die contactmomenten die enerzijds voor uw klanten 
van belang zijn en anderzijds uw positionering en merkwaarden versterken. Als we met 
deze twee aspecten rekening houden dan kunnen we vier soorten contactmomenten 
onderscheiden: topmomenten, merkmomenten, klantmomenten en overbodige momenten. 
Vervolgens kan ieder contactmoment beoordeeld worden als goed, voldoende of 
onvoldoende. Ieder soort contactmoment vraagt een andere verbeterstrategie.  
 
                                                 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
   
   
   
 
        
 
 
 
 
 
Kwaliteit van contactmomenten vanuit klant en merk gezien (Indora Managementadvies). 

 
De kracht van customer journey-mapping is dat het een hulpmiddel is om zowel de 
klantbeleving te verbeteren over kanalen heen als te zorgen voor meer efficiëntie in 
klantprocessen. Daarnaast is de methode eenvoudig te gebruiken. Wanneer customer 
journey-mapping wordt onderbouwd door diepgaand klantonderzoek kunnen de kosten flink 
oplopen. Maar dit is niet altijd nodig. Het is mogelijk om pragmatisch en relatief goedkoop 
te starten. Indien nodig kunnen aannames en veronderstellingen in een later stadium door 
klantonderzoek gestaafd worden. 
 
Stap 5: Ontwerp de verbeterde klantreis 
Manfred van Gurchom beschrijft in zijn boek ‘Customer Experience in de praktijk’ 
uitgebreid de verschillende stappen om te komen tot een nieuwe of verbeterde klantreis.  
 
De belangrijkste stappen worden hierna kort samengevat.   
- Bedenk het startpunt en eindpunt. Waarmee start het voor een klant (bijvoorbeeld ‘ik 

wil zelf bepalen wanneer ik betaal’) en wanneer het resultaat bereikt is (‘ik heb 
ingesteld hoe en wanneer ik betaal’). Elke klantreis start met een klantwens, een 
behoefte, een probleem of vraag. 

- Bedenk en ontwerp de gewenste klantervaringen. Dit is gebaseerd op de eerdere 
analyses en dat wat klanten willen en nodig hebben. Het is ook een creatieve stap 
waarin u nieuwe onderdelen van de nieuwe klantbediening bedenkt. Geef de klantreis 
een actieve en stimulerende naam, bijvoorbeeld ‘Advies op maat’. 

- Beschrijf de activiteiten die klanten (willen) doorlopen in een voor hen logische 
volgorde en met toegevoegde waarde bij elke activiteit. Bekijk welke klantwensen bij 
elke handeling worden ingewilligd. Neem als volgorde de meest gebruikte of meest 

Overbodig moment 
 
Strategie: Afbouwen? 

Merkmoment 
 
Strategie: Optimaliseren 

Klantmoment 
 
Strategie: Verbeteren 

Topmoment 
 
Strategie: Uitblinken 

Belang contactmoment 
 vanuit het merk gezien 

Laag 

Hoog 

Belang 
contactmoment 
vanuit de klant 

gezien 

Hoog Laag 
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waarschijnlijke volgorde voor klanten. Werk vanuit de 80/20-regel want het aantal 
mogelijke alternatieven zal enorm zijn. Beschrijf de activiteiten actief en vanuit de 
klant. Bijvoorbeeld ‘advies krijgen over de productvarianten’ en niet ‘voorlichten over 
productvarianten’. 

- Beschrijf via welke contactkanalen klanten de activiteiten en contacten kunnen 
uitvoeren. Bepaal waar ze dat via meerdere typen kanalen kunnen doen en of u daar 
voorkeurkanalen voor aanbiedt. Klanten moeten kunnen kiezen hoe ze contact 
houden en leggen, maar dat betekent niet dat u alles volledig omnichannel hoeft in te 
richten. 

- Bedenk wat u wilt verbeteren en innoveren in de klantreis. Waar wilt u uitblinken en 
het onderscheid maken? Ga na of alles waarde toevoegt voor klanten en verwijder 
overbodige zaken en contactmomenten. Maak het de klant gemakkelijk en verwijder 
barrières. Verbeter de kwaliteit van communicatie en content en verbeter kennis, 
vaardigheden en motivatie van medewerkers.  

 
Kijk bij het analyseren en verbeteren van de klantreis naar belangrijke aspecten zoals de 
verwachtingen van de klant, peak-end momenten, pain-and-pleasure momenten, moments 
of truth, customer effort en customer engagement. Allemaal belangrijke aspecten om een 
optimale klantbeleving te kunnen realiseren. De grootste uitdaging bij het inrichten van 
klantreizen ligt echter in het voorkomen van onnodige contactmomenten. Zorg dus voor 
duidelijke websites, begrijpelijke brieven en handleidingen, duidelijke instructies over hoe te 
handelen in welke situatie en gemakkelijke doe-het-zelf functies. Belangrijk hierbij is ook 
het vraagstuk van ‘kanaalsturing’ of beter nog ‘kanaalverleiding’. Want hoe zorgt u ervoor 
dat klanten juist die contactkanalen gebruiken die voor de klant én uw organisatie het 
meest prettig, efficiënt en effectief zijn?  
 
Customer journey's kunnen veel beter   
Op basis van praktijkonderzoek stelt adviesbureau McKinsey

4
 dat het verbeteren van de 

customer journey kan leiden tot een 10 tot 15 procent hogere winst. Dit kan gemakkelijk 
aldus McKinsey, want veel klantreizen bevatten grote in-efficiencies. Deze in-efficiensies 
worden groter door de toename van het aantal contactkanalen en digitale touchpoints. 
Vooral bij dienstverlenende bedrijven zoals banken, verzekeraars, energiebedrijven, 
telecombedrijven en overheden is veel verbetering mogelijk. Contactkanalen (callcenter, 
website, verkoop) werken los van elkaar. Veel procedures worden dubbel uitgevoerd en 
verschillen van kanaal tot kanaal. Klachten worden wel in behandeling genomen, maar de 
oorzaken van de klacht worden niet weggenomen, waardoor 'storingsbronnen' blijven 
bestaan. Ingesleten gewoontes maken het moeilijk om dit te veranderen. 
 
Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat het verbeteren van de customer journey leidt tot 
lagere kosten en meer opbrengsten: 
1. Lagere kosten: doordat klanten – over verschillende kanalen en touchpoints heen – snel 
en goed worden geholpen, haken ze in het koopproces minder snel af (dus minder 
acquisitiekosten), hebben ze minder klachten (dus minder klantcontact) en zijn er minder 
retourzendingen (dus minder logistieke kosten). 
2. Hogere opbrengsten: doordat klanten – over verschillende kanalen en touchpoints heen 
– snel en goed worden geholpen, kopen klanten meer (dus een hogere orderwaarde) en 
vaker (dus een hogere klantopbrengst). Ook zorgen ze voor nieuwe klanten door positieve 
mond-tot-mondreclame. 
 
McKinsey adviseert de volgende verbeterstappen: 
1. Maak één persoon verantwoordelijk per customer journey. 
2. Stel multi-disciplinaire teams samen die samen de customer journey analyseren en 

verbeteren. 
3. Betrek klanten bij het analyseren en verbeteren van de customer journey. 

                                                 
4
 Bron: Artikel 'Best of both worlds: Customer experience for more revenues and lower costs',  H. 

Fanderl, J. Perrey, April 2014, mckinseyonmarketingandsales.com. Artikel 'The Value of Customer 
Experience, Qualified', P. Kriss, HBR, augustus 2014, blogs.hbr.org. 
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4. Onderzoek feedback en klachten en los de oorzaken van het probleem daadwerkelijk 
op. 

5. Goed is soms goed genoeg. Investeer alleen in die verbeteringen die voor de klant en 
het bedrijf belangrijk zijn (let op de wet van de verminderde meeropbrengst). 

6. Meten is weten, maar beperk het aantal prestatie-indicatoren (KPI's) tot de meest 
belangrijke. 
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4. Er zijn vijf ‘momenten van de waarheid’ 
 
Er zijn vijf momenten van de waarheid die doorslaggevend zijn in de reis van de klant. Dit 
zijn de 'moments of truth' waarop je het verschil in beleving voor de klant kan en moet 
maken. Want de 'customer experience' bepaalt in grote mate het koopgedrag van de klant 
en zijn klanttevredenheid en klantloyaliteit. 
 
Moments of truth 
Uit verschillende onderzoeken komen vijf klantmomenten van de waarheid naar voren. Dit 
zijn de 'moments of truth' waarop je het verschil voor de klant kan en moet maken. Bij het 
ontwerpen van de customer experience en customer journey's, is het raadzaam om goed te 
kijken naar de volgende vijf cruciale klantmomenten: 
 
1. Customer Journey Peak Moment (CJPM). 
2. Customer Journey End Moment (CJEM). 
3. Zero Moment of Truth (ZMOT). 
4. Definitive Moment of Truth (DMOT). 
5. Ultimate Moment of Truth (UMOT). 
 
1. Customer Journey Peak Moment (CJPM) 
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman heeft een theorie ontwikkeld over hoe we terugkijken 
op emoties bij het beoordelen van gebeurtenissen: de peak-end rule. Volgens de peak-end 
rule bepalen twee factoren hoe we een gebeurtenis herinneren en waarderen: als eerste 
onze ‘piekemotie’ (positief of negatief) tijdens de gebeurtenis en ten tweede hoe die 
gebeurtenis is geëindigd. Omdat vooral de piekemotie en het einde bijblijven, is het 
belangrijk om deze cruciale momenten in de klantreis te herkennen en naar uw hand te 
zetten. Dat betekent dus negatieve piekmomenten herkennen en voorkomen, een of meer 
positieve piekmomenten realiseren en zorgen voor een verrassend goed einde. Zo geeft 
zorgverzekeraar CZ zijn frontofficemedewerkers duizend euro ‘probleempjesbudget’ die zij 
naar eigen inzicht mogen aanwenden om klantproblemen snel en vriendelijk op te lossen. 
Webshop Sephora creëert een positief piekoment door bezoekers tijdens het bestelproces 
drie gratis samples te geven.  
 
2. Customer Journey End Moment (CJEM)  
Klanten herinneren naast de piek-gebeurtenis, vooral ook het einde. Een verrassend goed 
einde van het klantcontact of koopproces zorgt er voor dat klanten (zeer) tevreden zijn, 
terugkomen en zorgen voor positieve mond-tot-mondreclame. Online kinderkledingwinkel 
Kleertjes.com stopt in iedere bestelling een verrassing voor de besteller en zijn kind. Het 
resultaat is een blije klant, een blij kind en gratis mond-tot-mondreclame. Dit was jarenlang 
hun belangrijkste manier van klantenwerving. Een auto kopen moet een beleving zijn. 
Daarom nodigt Volvo klanten uit om hun gloednieuwe auto bij de fabriek op te halen. Alles 
is van begin tot eind tot in de puntjes geregeld, zodat de klant een vip-beleving heeft. Zorg 
wel dat piekmomenten aansluiten bij de belofte van uw merk, zodat ook de merkbeleving 
versterkt wordt. 
 
3. Zero Moment of Truth (ZMOT)  
Volgens Google is er een 'moment van waarheid' bijgekomen, die ze Zero Moment of Truth 
(ZMOT) noemt. De klant is 24 uur per dag online op de plek waar hij zich bevindt: op de 
piste, in het café en in de winkel. Wanneer hij iets nodig heeft of iemand spreekt over een 
interessant product, wordt meteen de smartphone gepakt om extra informatie te 
verzamelen. Dit is het allereerste contactmoment met uw bedrijf, merk of product, nog 
voordat de klant naar uw (web)winkel is gegaan. Het gevolg hiervan is dat consumenten in 
veel gevallen beter geïnformeerd zijn dan verkopers of servicemedewerkers. Uit onderzoek 
van Google blijkt dat 84 procent van de consumenten aangeeft dat dit ZMOT een grote 
invloed heeft op de uiteindelijke keuze. 
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4. Definitive Moment of Truth (DMOT) 
Het definitieve moment van de waarheid ligt op het verkooppunt. Een groot aantal 
consumenten verandert hun aankoopbeslissing namelijk op het verkooppunt als gevolg van 
prikkels in de omgeving. Zo is circa 60 procent van de aankopen in een supermarkt van te 
voren niet gepland. Steeds vaker gebruiken consumenten op de winkelvloer hun mobiele 
telefoon of tablet om ter plekke meer informatie op te zoeken en prijzen te vergelijken. 
Mobiel wordt dan ook een steeds belangrijker touchpoint in de koopfase. Aanbieders die tot 
deze fase door de klant over het hoofd worden gezien, kunnen zich alsnog invechten door 
een opvallende instore-aanwezigheid, goede mobiele shopper-ondersteuning en een 
uitstekend aanbod op het verkooppunt. 
 
5. Ultimate Moment of Truth (UMOT) 
Vergeet de klant na de aankoopfase niet. Dit is het laatste moment van de waarheid. Zo 
blijken veel klanten na de aankoop van een product op internet op zoek te gaan naar meer 
informatie over het product en het bedrijf. En om hun ervaringen met het product en bedrijf 
te delen met anderen. Vaak op sociale media, reviewsites en in communities. 
Marketinggoeroe Brian Solis heeft het dan over de 'ultimate moment of truth': het moment 
dat klanten na een klantcontact hun positieve of negatieve klantervaring met de wereld 
delen via de talrijke sociale platforms. Dit is het ultieme moment van de waarheid om dat 
klantervaringen, reviews en ratings een steeds grotere rol spelen in de aankoopbeslissing 
van anderen. 
 
Als je deze vijf klantmomenten van de waarheid binnen jouw klantprocessen kunt 
benoemen en 'onder controle' hebt, dan ben je al een heel eind om klanten de ultieme 
customer experience te bieden. 
 
PS: ‘Pain-and-pleasure rule’ 
In navolging van de peak-end rule introduceerde Sampson Lee de pain-and-pleasure rule. 
Die gaat ervan uit dat mensen pas plezier (en een positief piekmoment) ervaren, als zij ook 
‘pijn’ (een minder positief moment) ervaren hebben. Dat betekent dat niet alles perfect 
hoeft te zijn, maar dat u bewust kunt kiezen voor normale en extra positieve momenten om 
uiteindelijk toch een memorabele positieve klantbeleving te bezorgen. Concentreer u met 
name op die momenten die voor de klant van belang zijn en die de merkwaarden 
versterken. Ikea is een bedrijf die dit principe in de praktijk brengt. De verplichte 
winkelroute en het zelf pakken van producten uit een groot grijs magazijn is niet heel 
klantvriendelijk, maar past bij de positionering en merkwaarden van Ikea (‘betaalbare 
designmeubelen voor het gezin’). Deze minder prettige ervaringen worden gecompenseerd 
door de vele positieve momenten, zoals de inspirerende woonvoorbeelden, de ballenbak 
voor de kinderen en het goedkope ijsje na de kassa (peak-end). 
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5. Mobiel en omnichannel worden de norm 
 
Klanten zijn digitale alleseters geworden. Met meerdere devices zijn wij vanuit 
verschillende plekken op internet de klokrond actief. De mobiele klant wordt de norm. 
Onderzoeksbureau Aberdeen onderzocht het effect van een omnichannelstrategie. 
Conclusie: organisaties kunnen daar heel veel winst mee behalen. Bedrijven die nog geen 
omnichannelstrategie hebben kunnen hun borst nat maken

5
. 

 
Mobiele switchers  
Forrester Research onderzocht het gebruik van (mobile) devices en met name het switchen 
daartussen bij het internetten. Wat blijkt? Consumenten gebruiken net zo als het uitkomt 
een PC, laptop, tablet of smartphone voor van alles en nog wat. Vaak start men de 
zoektocht op internet met een PC of laptop. Maar na de start op de PC wordt vaak 
geswitched naar andere devices. Van de mensen die met een PC op internet gaat zoeken, 
vervolgt 23 procent zijn zoektocht op zijn smartphone. Andersom komt echter ook veel 
voor. 60 procent van de consumenten die met een smartphone het internet op gaan, zetten 
hun surftocht thuis of op kantoor voort met hun PC.  
 
Forrester Research concludeert nog een aantal andere zaken: 
- De desktop staat niet langer meer centraal. 
- Schermen worden kleiner en verdwijnen (denk aan Google Glass, iWatch). 
- Toetsenbord en muis hebben de langste tijd gehad (spraakherkenning, sensoren e.d.).  
 
Het beeld is helder: het wordt mobiel en nog eens mobiel, zonder toetsenbord, muis, 
stekkers en draad. Met klanten die al naar gelang de situatie switchen van device en 
locaties. De onderzoekers waarschuwen: bedrijven die geen mobile strategie hebben, gaan 
de boot missen als ze niet snel zijn. 
 
9 tot 5 mentaliteit kan niet meer 
Uit de zesde editie van de Social Media Monitor van Social Embassy uit 2013 blijkt echter 
dat veel bedrijven moeite hebben met de nieuwe mobiele klant die altijd en overal online is. 
Een van de conclusies van het onderzoek is dat bedrijven steeds professioneler omgaan 
met sociale media, maar toch nog steeds moeite hebben met de always on-mentaliteit van 
consumenten. Bijna de helft van de merken is alleen op werkdagen tijdens kantooruren 
actief op sociale media. Dat terwijl consumenten sociale media steeds meer zien als een 
servicekanaal en verwachten dat merken ook ‘s avonds actief zijn en service aanbieden. 
 
Klanten denken niet in kanalen, die doen het gewoon 
Consumenten zijn helemaal niet bezig met kanalen. Ze willen zelf bepalen wat ze waar op 
welke manier en op welk moment willen kopen. De consument betaalt, en bepaalt dus hoe 
retailers en fabrikanten er samen voor moeten zorgen dat het perfecte productaanbod op 
de juiste plaats aanwezig is. Dit is de belangrijkste conclusie uit het ABN-AMRO rapport 
'Cross Channel Retail - De consument van 2015'. Samenwerking tussen online en offline 
kanalen is noodzakelijk. En misschien wel de meest opvallende conclusie van dit 
onderzoek: puur online kopen lijkt zijn hoogtepunt te hebben gehad. Lang niet alles wordt 
online beslist en aangeschaft, ook al lijken de explosief groeiende verkoopcijfers van online 
retail een andere indruk te geven. 
 
Omnichannel is het toverwoord 
Een goede omnichannel klantervaringstrategie levert ook geld op: meer klantretentie, meer 
winst per klant en een hogere customer lifetime value. Dit blijkt uit onderzoek van 
analistengroep Aberdeen. Iets meer dan driehonderd bedrijven deden mee aan het 
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onderzoek. De klantretentie is zelfs 91 procent beter dan bij bedrijven die geen 
onmichannelstrategie voor customer engagement en customer experience hebben. 
Bedrijven in zowel B2C als B2B omgevingen moeten volgens Aberdeen meegaan met de 
klant die op een toenemend aantal kanalen actief is en communiceert. Naast een 91 
procent betere klantretentie zijn de cijfers van winst per klant en de customer lifetime nog 
veel groter. Volgens Aberdeen tonen deze cijfers aan dat een naadloze en consistente 
interactie met klanten over verschillende kanalen van cruciaal belang is voor 
klanttevredenheid en klantretentie. Dit sluit aan op eerdere onderzoeken waarin naar voren 
komt dat multichannel klanten meer besteden en meer winst opleveren dan singlechannel 
shoppers. Het realiseren van een betere customer experience gaat dus hand in hand met 
het ontwikkelen van een doeltreffende omnichannelstrategie. 
 
Online experience driver voor verkoop en klantbehoud 
Klanten starten hun zoek- en koopproces steeds vaker online. Dat is inmiddels wel bekend. 
Minder bekend is dat klanten in veel gevallen direct weer afhaken omdat de 'online 
experience' sterk te wensen overlaat. Het Britse onderzoeksbureau Loudhouse onderzocht 
voor LivePerson het belang van ‘online experience’ als het gaat om verkoop en 
klantloyaliteit. Ze interviewde online meer dan 6.000 consumenten uit verschillende landen 
waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en USA. Consumenten van 18 tot 64 jaar 
die regelmatig online aankopen doen. De belangrijkste resultaten in het kort. 
 
Ruimte voor verbetering volgens de online consument: 
- 58% geeft aan dat er meerdere contacten nodig waren om hun vraag/probleem op te 

lossen. 
- 58% geeft aan wel eens een email gestuurd te hebben naar een bedrijf zonder 

antwoord te krijgen. 
 
Effect van een positieve klantervaring: 
- 84% geeft aan dat een goede online experience de belangrijkste reden is om de online 

aankoop af te ronden, om vaker bij het bedrijf te kopen en het bedrijf te vertrouwen 
(brand trust). 

- 78% geeft aan dat een goede online experience leidt tot meer loyaliteit (brand loyalty). 
 
Effect na een negatieve klantervaring: 
- 45% geeft aan het aankoopproces te stoppen (aankoop cancellen) en een negatief 

beeld van het bedrijf te hebben. 
- 43% geeft aan minder vertrouwen in het bedrijf te hebben en 41% zegt geswitched te 

zijn naar een andere website. 
 
Voorwaarden voor een goede online experience: 
- Snelheid: 77% wil als men online is, de zaken zo snel als mogelijk afhandelen. 

Consumenten willen gemiddeld binnen 76 seconden geholpen worden. 
- Gemak: 74% kiest voor een bepaalde website vanwege het gemak van zoeken en 

browsen, 64% vanwege positieve ervaringen op de website en 50% vanwege de 
aanwezigheid van reviews en ratings. 
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6. Creëer een merk om van te houden 
 
Hoe word je letterlijk en figuurlijk een merk om van te houden? Goede vraag, want volgens 
recent onderzoek bestaat merktrouw niet, heeft denken in doelgroepen geen zin, werken 
loyaliteitsprogramma’s niet en maakt differentiëren op merkniveau niets uit. Als we alle 
recente inzichten over merken en klanten samenvatten, dan bestaat het antwoord uit vijf 
cruciale succesfactoren. Een ultieme klantbeleving vormt daarbij de rode draad. 
 
Power Brand 
Er zijn grofweg vijf succesfactoren voor het bouwen van een sterk, groot en geliefd merk

6
. 

Die succesfactoren luiden kort samengevat als volgt: 
 
1. Focus op nieuwe klanten. 
2. Focus op klantbehoud en retentie. 
3. Focus op easy-to-remember. 
4. Focus op easy-to-buy. 
5. Focus op love-to-buy. 
 
1. Focus op nieuwe klanten  
Merken kunnen groeien door hun marktaandeel te vergroten. Marktaandeel wint u door 
nieuwe kopers aan te trekken en die nieuwe klanten vervolgens vaker te laten kopen. Dus 
een primaire focus op marktpenetratie. Mik niet alleen op uw beste klanten (heavy-buyers), 
want die zullen in de regel niet meer gaan kopen. Je moet je vooral richten op alle 
‘zwevende’ kopers (medium en light-buyers) van uw soort product. Die zwevende kopers 
kiezen nu regelmatig voor een ander merk. Merken met een groot marktaandeel hebben 
meer kopers én meer trouwe kopers, dan merken met een kleiner marktaandeel. 
 
2. Focus op klantbehoud en retentie  
Om te groeien is het belangrijk om klanten te binden en meer te laten kopen (retentie). Het 
draait hier om het versterken van klantenbinding en klantloyaliteit door het bieden van 
klantvoordeel en klantgemak. Dat is in de praktijk lastiger dan gedacht. Merken zijn in de 
ogen van met name de zwevende koper weinig onderscheidend en switching-drempels zijn 
laag. Emotionele merktrouw is er nauwelijks, klanten zijn vooral loyaal uit gewoonte. 
Merken kunnen klanten behouden door het versterken van de mentale beschikbaarheid 
(easy-to-remember) en fysieke beschikbaarheid (easy-to-buy). Hiermee is de kans het 
grootst dat klanten uw product kopen, als gewoontegedrag. Om te kunnen blijven groeien 
is naast behoud, het voortdurend aantrekken van nieuwe klanten cruciaal, want klanten 
vertrekken nu eenmaal of switchen tussen merken. Merken moeten daarbij verder kijken 
dan de directe concurrent, want dat doet de consument ook. 
 
3. Focus op easy-to-remember  
Voor het aantrekken en behouden van klanten en het stimuleren van herhaalaankopen, is 
het belangrijk dat het product ‘tussen de oren’ zit van de koper. Het gaat hier om de 
mentale beschikbaarheid van het merk. Denkt de klant aan uw merk (top of mind) en zit de 
aankoop van uw product in zijn gewoontegedrag (mentale geheugenstructuren) 
ingesleten? Zo ja, dan hebt u een trouwe klant te pakken. Dat lukt vooral als uw product 
weet op te vallen op het verkooppunt met opvallende ‘sensory brand assets’ zoals een 
bijzonder logo, kleuren, vormen, beelden, geluid, verpakkingen, design, promoties, etc. Niet 
het merk moet zich onderscheiden, maar het product moet opvallen in het vak op de 
winkelvloer of in de webshop.  
 
 

                                                 
6
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4. Focus op easy-to-buy  
Voor het aantrekken en behouden van klanten, is verder ook cruciaal dat het product 
gemakkelijk te verkrijgen is. Het gaat hier om de fysieke beschikbaarheid van het merk. Is 
het product gemakkelijk te krijgen daar waar de klant is, loopt, reist en shopt. Dat betekent 
voortdurend innoveren in distributie, verkoopkanalen en touchpoints. Denk aan het 
verkopen van producten via nieuwe verkooppartners, shop-in-shop, webshop, sociale 
media, in-app sales, interactieve billboards of click-and-collect oplossingen. Innovatie in 
distributie is in veel gevallen belangrijker dan productinnovatie. 
 
5. Focus op Love-to-buy 
De laatste succesfactor is ‘love-to-buy’. Of u het wilt of niet, mensen kopen steeds vaker 
uw (soort) product om 'waarom' u het doet, en steeds minder vaak om 'wat' of 'hoe' u het 
doet. Het is niet voor niets dat bedrijven van klein tot groot zich steeds nadrukkelijker met 
MVO en 'social business' profileren. Hoewel deze beweging niet zo snel gaat als de vele 
publicaties op dit gebied je willen doen geloven. De merkgroei kan verder versterkt worden 
als klanten uw merk graag willen kopen vanwege de ultieme functionele en emotionele 
klantbeleving en de betekenis voor klant en maatschappij (meaningful marketing). 
 
Het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland 
Hoe wordt je het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland? Simpel gesteld door als 
beste zes belangrijke stappen uit te voeren, van beschikbaar zijn als de klant er om vraagt 
tot oprechte betrokkenheid bij die klant. In 2013 had Plus Supermarkt dit het beste voor 
elkaar. Volgens de verkiezing van het Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland vinden 
consumenten de volgende zes punten het meest belangrijk: 
1. Wees oprecht betrokken bij je klant: luister naar de klant, wees oplossingsgericht en 

voeg 'warmte' in het contact toe (27%).  
2. Wees beschikbaar als de klant daarom vraag: ruime openingstijden, beperken 

wachttijden, 'vindbaar' personeel en goede online mogelijkheden (24%). 
3. Doe niet moeilijk over formaliteiten: geen kleine lettertjes, neem klanten zaken uit 

handen, heldere websites en online tools (11%). 
4. Kom de belofte, die je in reclame maakt, waar: manage verwachtingen, maak 

marketingbelofte waar, afspraak=afspraak (11%). 
5. Val de klant niet onnodig lastig: kom alleen met relevante zaken, geef de klant 

'snuffelruimte', geef aan wat je verwacht  (5%). 
6. Geef je fouten toe en los ze op juiste wijze op: neem de klant serieus, bekijk de klant 

achter de klacht, wees open en transparant, los het op  (4%). 
Tussen haakjes ( ) staat de impact van ieder punt op de ervaren klantvriendelijkheid 
vermeld. Wat blijkt? Oprecht betrokken medewerkers hebben de grootste impact en maken 
het verschil in het contact met de klant. Belangrijkheid en impact kunnen per branche 
enigszins verschillen. Volgens de uitkomsten van het Nationaal Klantbelevingsonderzoek 
2013/2014 ontbreekt het vaak aan een ‘emotionele klik’. Voor de creatie van loyale klanten 
moeten organisaties meer inzetten op de emotionele klantbeleving, aldus het onderzoek. 
 
Alles voor een glimlach 
Coolblue is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat alle vijf succesfactoren in praktijk 
brengt. Coolblue is het bedrijf achter 314 gespecialiseerde webshops en zeven fysieke 
winkels. Van pdashop.nl tot statiefshop.nl en vriezerstore.nl. Het bedrijf is in 1999 opgericht 
door Pieter Zwart en telt inmiddels 650 medewerkers. De jaaromzet is 400 miljoen euro en 
gemiddeld worden er twee webwinkels per week geopend. Coolblue wil over tien jaar het 
grootste retailbedrijf zijn van West-Europa. Coolblue heeft een NPS-score van +66, terwijl 
die in andere sectoren vaak niet boven de +10 uitkomt. Volgens Coolblue zijn ze zo 
succesvol omdat ze ‘obsessief’ klantgericht zijn. Om dat te onderstrepen hanteren ze de 
slogan ‘alles voor een glimlach’ en werken ze met een 'Directeur Tevreden Klanten' en 
'mondhoekmarketeers'. 
 
Coolblue groeit sterk door het aantrekken van nieuwe klanten. Hiervoor openen ze 
voortdurend nieuwe gespecialiseerde webshops. Met al die webshops kunnen ze de 
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klantwaarde van nieuwe en bestaande klanten verhogen (cross-sell, up-sell, deep-sell). Ze 
versterken de easy-to-remember door het merk Coolblue sterker te profileren als 
overkoepelend merk. De easy-to-buy versterken ze niet alleen door het openen van nieuwe 
webshops, maar ook door het openen van fysieke winkels. Coolblue merkte dat de verkoop 
in een gebied omhoog ging, als ze daar een winkel opende. Tenslotte zorgt Coolblue met 
een optimale klantbeleving dat klanten graag blijven en met positieve mond-tot-
mondreclame automatisch zorgen voor de aanwas van nieuwe klanten.  
 
Samengevat één zin wordt je letterlijk en figuurlijk een sterk, groot en geliefd merk door een 
scherpe focus op: (1) nieuwe klanten, (2) klantbehoud en retentie, (3) easy-to-remember, 
(4) easy-to-buy en (5) love-to-buy.  
 
PS: Bedrijven vergeten de verjaardag van hun klanten 
Allemaal mooi en wel, maar het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Afgelopen jaar ben 
ik weer een jaartje ouder geworden. Vreemd genoeg had alleen KPN dat in de gaten en 
deed ze er iets leuks mee via een persoonlijke verjaardaggroet. Toch sta ik op zijn minst in 
tientallen zo niet honderden CRM-systemen vermeld en ben ik bij veel bedrijven jarenlang 
klant. Zitten al die bedrijven en instellingen te slapen? Allemaal organisaties die 'de klant 
centraal' hoog in hun vaandel hebben staan. Toevallig ook allemaal bedrijven die in veel 
gevallen beschikken over mijn geboortedatum. Maar geen van die bedrijven heeft er iets 
mee gedaan. Zoiets simpels en voor de hand liggend als een berichtje sturen als de klant 
jarig is, gebeurt niet. ING heeft bijvoorbeeld een geavanceerde 'next best action machine' 
gebouwd om je real-time een productaanbieding voor te schotelen. Maar een leuk 
verjaardagbericht als aardigheidje voor jarenlange klandizie? Dat zit er helaas niet in. 
Vooral voor banken en verzekeraars zou dit een mooie gelegenheid zijn, om klanten eens 
met een positief bericht te verrassen. Wat is er aan de hand, waarom laat men dit 'laag 
hangend fruit' hangen? Hebben deze bedrijven vergeten om de verjaardag van hun klant 
als 'verrassingsmoment' in hun CRM-strategie in te regelen? Of heeft men dat bewust niet 
gedaan, wellicht bang dat de klant gaat reageren als die een bericht op zijn verjaardag 
ontvangt? Is het te duur, te veel werk, wie het weet mag het zeggen?! Wat mij betreft een 
gemiste kans voor open doel. Want hoe eenvoudig kan het zijn om (net te doen alsof je) 
echt geïnteresseerd bent in jouw klant? Niet direct goed voor de verkoop, maar het helpt 
ongetwijfeld in het krijgen van meer loyale klanten. Ik ben waarschijnlijk geen uitzondering. 
Dat blijkt uit het Nationaal Klantbelevingsonderzoek 2013/2014, gehouden onder ruim 
2.000 klanten van dienstverleners in verschillende sectoren. Daarin zegt maar vier procent 
van de respondenten positief verrast te zijn door een bedrijf. 
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7. Klantgemak grootste driver voor klantloyaliteit 
 
Veel bedrijven proberen klanten loyaler te maken door het bieden van extra’s en door 
verwachtingen te overtreffen. Een loffelijk streven, maar deze bedrijven draaien aan de 
verkeerde knop. Zeker als men de basis niet op orde heeft. Uit recent onderzoek blijkt 
opnieuw dat het maar om een ding draait: klantgemak. 
 
Klantgemak is king 
The Corporate Executive Board Company (CEB) onderzocht in 2013 het geheim van 
klantloyaliteit

7
. Ze pakten het onderzoek groot aan. Ze vroegen het 125.000 consumenten, 

5.000 customer service experts en ze analyseerde de data van meer dan 100 bedrijven.  
 
Men ging op zoek naar het antwoord op drie vragen: 
1. Wat is de impact van customer service interacties op de toekomstige klantloyaliteit? 
2. Op welke manier kan customer service de klantloyaliteit verhogen? 
3. Hoe kun je de klantloyaliteit verhogen en gelijk de operationele servicekosten 

verlagen? 
 
9+ kan een gevaarlijke strategie zijn 
De laatste jaren is er veel aandacht voor de ‘9+ organisatie’ en het creëren van ‘9+ 
klantervaringen’. Veel adviseurs en auteurs schrijven dat je moet streven naar het 
overtreffen van verwachtingen en het verrassen van klanten. Onderzoeken van The 
Corporate Executive Board Company (CEB) en Harvard Business Review laten echter zien 
dat dit een gevaarlijke strategie kan zijn, zeker als de basis niet op orde is. Het streven 
naar meer ‘customer delight’ is moeilijk, vraagt vaak grote investeringen en het effect is 
(veel) minder dan gedacht. Investeringen in klantgemak hebben vaak een veel groter 
effect. Het is dan ook in veel gevallen verstandiger om de focus eerst te leggen op het 
gemakkelijker maken voor klanten en pas daarna op het slim overtreffen van de 
verwachtingen van klanten.   
 
Drie key-findings 
Het onderzoek bracht drie opvallende resultaten naar voren: 
- Extra’s en verrassingen (‘delight’) betalen zich niet uit. Dit leidt wel tot 10-20% hogere 

kosten, maar slechts in 16% van de gevallen wordt het gewenste effect bij 
consumenten bereikt. 

- Slechte service veroorzaakt disloyaliteit. Denk aan herhaald contact op moeten nemen, 
veranderen van kanaal (van email naar telefoon of vice versa), herhaald dezelfde 
informatie geven, onpersoonlijke benadering, omslachtige procedures, onvriendelijk 
personeel, etc. 

- Loyaliteit wordt versterkt als de klant minder moeite hoeft te doen. Door klanten meer 
gemak te bieden blijven de klanten als vanzelf langer trouw. Als de klant veel moeite 
moet doen, haakt men af. 

 
Hoofdconclusie 1 van de onderzoekers: Low Effort Service = High Customer Loyalty. 
 
Business Case van klantgemak   
De onderzoekers onderzochten wat meer klantgemak (low effort) kan opleveren ten 
opzichte van situaties waarin klanten veel moeite (high effort) moeten doen: 
- Kans op herhaalaankopen (repurchase): +94% (bij veel moeite +4%). 
- Kans op meer verkoop (share of wallet): +88% (bij veel moeite +4%). 
- Kans op negatieve mond-tot-mondreclame (wom): +1% (bij veel moeite +96%). 
 
De winst van meer klantgemak is duidelijk. 

                                                 
7
 Bron: The Effortless Experience: Conquering the New Battleground for Customer Loyalty, Matthew 

Dixon, Nick Toman en Rick Delisi, 2013. Meer informatie staat op de website effortless-
experience.com. Zie ook Harvard Business Review – Stop Trying to Delight Your Customers, 2010. 
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Optimaliseren van klantgemak 
Klantgemak kan volgens het onderzoek op vier manieren verbeterd worden: 
- Zorg voor aantrekkelijke kanalen op basis van selfservice waardoor klanten geen 

contact hoeven op te nemen. Als ze dat toch doen... 
- Los problemen snel en in één keer op (first time right) en wees proactief, denk vooruit 

vanuit de klant, voorkom eventuele vervolgproblemen. 
- Ontwerp een optimale klantbeleving (customer journey) met aandacht voor de 'mens 

achter de klant' en de emotionele kant van het klantcontact (luisteren, empathie, juiste 
tone-of-voice).  

- Empower de medewerker in de frontoffice: geef ze de tijd, tools, middelen en vrijheid 
om naar eigen inzichten problemen snel en goed op te lossen. 

 
Mythes van customer service 
De onderzoekers maken ook een eind aan twee veel gehoorde mythes van het servicevak. 
Ten eerste dat klanten er op zitten te wachten om contact op te nemen met een bedrijf, dat 
is natuurlijk niet zo (‘customers don’t want to talk to you’). Ten tweede dat meer keuze voor 
de klant de oplossing is, dat is ook niet zo want meer keuze leidt hoogstens tot meer 
keuzestress (‘customer choice is not the answer’). Want als klanten mogen kiezen dan 
kiezen ze liever ‘gemak’ (84 procent) dan ‘meer keuze’ (16 procent). De meeste 
organisaties denken nog dat klanten willen bellen voor service. De realiteit is echter dat de 
meeste klanten een voorkeur hebben voor selfservice. 
 
Hoofdconclusie 2 van de onderzoekers: de meeste klanten maakt het niet uit welk kanaal 
ze moeten gebruiken, als hun probleem maar snel opgelost wordt. Begeleid klanten dus 
naar het kanaal dat het snelst en meest goedkoop is. 
 
Van klantcontact naar klantgemak 
De boodschap is duidelijk: investeer eerst in klantgemak en als dat voldoende op orde is, 
kunt u nadenken over de slagroom op de taart. Helemaal nieuw is deze boodschap niet, 
want Harvard Business Review onderzocht dit al eerder in 2010 onder 75.000 klanten in 
B2C en B2B en kwam tot dezelfde conclusie. Eindconclusie: het draait niet om 
klantcontact, maar om klantgemak. U weet wat u te doen staat. 
 
Customer service slecht voor klantbehoud 
Het onderzoek van The Corporate Executive Board Company (CEB) levert ook nog een 
ander interessant inzicht op, namelijk ‘customer service is een dissatisfier’. Een inzicht dat 
tot op heden wat onderbelicht is gebleven, namelijk dat je klanten voor je wint met je 
product of dienst, maar verliest door je service. Uit het onderzoek komt namelijk het 
volgende beeld naar voren: bij iedere interactie die een klant heeft met de customer 
service, is de kans op (meer) disloyaliteit vier keer groter, dan op (meer) loyaliteit. 
 
Met andere woorden: het is levensgevaarlijk als klanten zich genoodzaakt voelen om 
contact op te nemen met de klantenservice. Want die slaagt er in de meeste gevallen niet 
in om aan de serviceverwachtingen van de klant te voldoen. Resultaat: een ontevreden 
klant die al snel geneigd is om te vertrekken. Zo blijkt uit ander onderzoek dat 60 tot 80 
procent van de klanten die bij een bedrijf weggaat, in klanttevredenheidsonderzoeken 
aangeeft 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn.   
 
Service-ervaring weegt zwaarder dan productervaring 
De onderzoekers keken ook naar wat de grootste positieve dan wel negatieve impact heeft. 
Een positieve/negatieve productervaring of een positieve/negatieve service-ervaring? 
 
De resultaten in het kort: 
- 71% van de respondenten die een positieve productervaring hebben, delen dit via 

(positieve) mond-tot-mondreclame. Bij respondenten met een negatieve 
productervaring is dat  32%.   
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- 25% van de respondenten die een positieve service-ervaring hebben, delen dit via 
(positieve) mond-tot-mondreclame. Bij respondenten met een negatieve service-
ervaring is dit veel hoger, namelijk 65%! 

- 45% van de respondenten met een positieve ervaring, delen dit met ten hoogstens 3 
anderen. Terwijl 48% van de respondenten met een negatieve ervaring, dit delen met 
meer dan 10 personen. Volgens de onderzoekers hebben negatieve reacties een veel 
sterkere invloed op het keuzegedrag van andere mensen, dan positieve reacties. 

 
Kort samengevat: klanten praten vooral over positieve productervaringen en nauwelijks 
over positieve service-ervaringen. Klanten praten vooral over negatieve service-ervaringen 
en delen dit met relatief veel mensen! Het klopt dat de meeste online reviews, ervaringen 
en aanbevelingen een positief karakter hebben, maar die gaan vrijwel altijd over producten 
en niet over service. Bij service is het juist andersom. 
 
Customer service strategie 
Wat betekent dit voor uw customer service strategie? 
- Als eerste zorgen voor goed lopende bedrijfsprocessen, procedures en communicatie 

die klantgedreven ontworpen zijn. 
- Het optimaliseren van de customer journey, contactkanalen en media vanuit het 

gezichtspunt van de klant.  
- Zorgen dat klanten geen contact hoeven op te nemen met de customer service door 

slimme selfservicefuncties en crowdservice (peer-to-peer) achtige oplossingen. 
- Als klanten dan toch contact opnemen er voor zorgen dat het klantprobleem snel, 

gemakkelijk en in één keer wordt opgelost. 
 
Moraal van het verhaal: klanten kiezen bedrijven vanwege hun product en ze verlaten 
bedrijven vanwege de slechte service. Of anders gezegd: de klant wint u met uw product, 
maar u verliest hem door uw service.  
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8. Customer engagement is vaak een dwaalspoor 
 
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor 'customer engagement', ofwel 
klantbetrokkenheid. Maar een eenzijdige focus op engagement kan gevaarlijk zijn. Want 
mensen die liken, posten en retweeten, zijn vaak niet je beste klant en vice versa. Pas op 
dat engagement je niet op een dwaalspoor zet en weet dat een ‘human touch’ het verschil 
kan maken. 
 
Is jouw klant 'engaged'?  
Customer engagement kan een belangrijke schakel zijn in het bieden van een unieke 
klantbeleving. Customer engagement gaat over de mate waarin een klant zich betrokken 
voelt bij een bedrijf, merk of product. Klanten kunnen hun betrokkenheid op verschillende 
manieren uiten. Bijvoorbeeld door het promoten van een bedrijf via like's, posts, tweets, 
retweets, reviews en ratings of door het doen van herhaalaankopen, geven van feedback, 
klagen, word of mouth of meedenken over nieuwe producten en diensten. 
 
Betrokken klanten maken het verschil 
Betrokken klanten zijn over het algemeen betere merkpromotors. Ook zijn ze meer loyaal 
aan het bedrijf en besteden ze meer bij het betreffende bedrijf of het merk. Des te 
belangrijker om te weten wat die ‘customer engagement’ bepaalt? Gartner onderzocht het 
en legde zijn bevindingen vast in het rapport ‘The Four Attributes of Customer 
Engagement’. Opvallend volgens Gartner is dat maar weinig bedrijven een 
organisatiebrede aanpak hebben voor customer engagement. Bij slechts 15 procent van de 
onderzochte organisaties staat het onderwerp op de directieagenda. 
 
Volgens Gartner kunt u de customer engagement op vier manieren versterken, namelijk 
door het versterken van de: 
- Actieve customer engagement door een slimme omnichannelstrategie dat sociale, 

mobiele en traditionele kanalen omvat. 
- Emotionele customer engagement door het bieden van transparantie en vertrouwen. 
- Rationele customer engagement door klantparticipatie en klantkennis. 
- Ethische customer engagement door tonen van commitment op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Persoonlijk contact blijft belangrijk 
Het rapport geeft verder aan dat customer engagement de laatste tien jaar achteruit is 
gegaan door de verschuiving naar goedkopere digitale (online) kanalen. Hierdoor verloopt 
80 procent van de klantinteracties nu zonder inzet van medewerkers. Gartner ziet die 
medewerkerloze interactie als een gevaar want ook in de huidige digitale tijd, is persoonlijk 
contact nodig voor het creëren van klantbetrokkenheid. De vraag is of chatrobots, 
beeldbellen, virtualisatie en andere slimme technologieën dit gat voldoende kunnen 
opvullen.  
 
“Help, onze klantloyaliteit loopt terug!” 
De resultaten van het Gartner-onderzoek doen mij denken aan een vraag van een bekende 
Nederlandse bank. Zij vroegen mij enkele jaren geleden: “onze klantloyaliteit loopt terug, 
kunt u onderzoeken hoe dat komt?” Wat bleek na enig speurwerk: de teruglopende 
klantloyaliteit zat vooral bij de groep klanten die nog de bankfilialen bezocht. En daar was 
fors op bezuinigd: minder kantoren, minder en goedkoper personeel, etc. Dus langer 
reizen, langer wachten, slechtere service, etc. Het resultaat laat zich raden: meer 
ontevreden en minder loyale klanten. De groep klanten die vooral bankierde via internet 
was meer tevreden en meer loyaal. Persoonlijke interactie kan de klantbeleving en 
customer engagement versterken, mits aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. 
 
Engagement alleen is niet voldoende 
Volgens onderzoek van Gartner zijn betrokken klanten over het algemeen betere 
merkpromotors, zijn ze meer loyaal en besteden ze meer. Dat klinkt logisch. Maar een te 
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eenzijdige focus op engagement kan ook gevaarlijk zijn, dat bewijst de praktijkcase van 
Pepsi en een onderzoek van het SWOCC. 
 
Pepsi stopte na 35 jaar met zijn peperdure reclames rondom de televisie-uitzending van 
het beroemde Super Bowl-evenement. In plaats daarvan stelde Pepsi via haar Refresh-
project miljoenen dollars beschikbaar voor goede doelen projecten. Via de website 
refresheverything.com kon iedereen een ‘goed idee’ indienen waarna mensen konden 
stemmen op de ideeën die zij het beste vinden. De winnaars kregen van Pepsi een bedrag 
variërend van $ 5.000 tot $ 250.000 waarmee ze hun ‘droom’ konden realiseren. Pepsi 
probeerde zo op een nieuwe manier de harten van zijn fans te veroveren. Dit gedurfde 
initiatief oogstte in eerste instantie alom waardering. Er was echter één groot probleem: de 
verkoopaantallen zakten dramatisch in. Qua marktaandeel zakte Pepsi naar de derde plek 
ver achter Coke en Diet Coke. Achteraf gezien waren er twee oorzaken voor het falen van 
dit project. Allereerst had het Refresh-programma inhoudelijk te weinig raakvlakken met de 
corebusiness van Pepsi. Daarnaast blijkt ‘engagement’ alleen onvoldoende te zijn voor het 
aanjagen van de verkoop. Bedrijven moeten blijven investeren in verkooppromotie om ook 
betrokken klanten te verleiden tot het kopen van het product. 
 
Praten en kopen zijn twee verschillende dingen 
Ook uit ander onderzoek van kennisinstituut SWOCC blijkt dat consumenten die praten 
over een merk, het merk niet altijd kopen en dat consumenten die een merk kopen, niet 
altijd praten over dat merk. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat een trouwe klant niet 
per definitie ook de klant is die bij een merk betrokken is. Marketinginspanningen kunnen 
via (digitale) media misschien wel leiden tot online actief betrokken consumenten 
(engagement), maar deze online betrokkenheid hangt niet sterk samen met koopgedrag. 
Het verband tussen offline merkengagement en kooployaliteit is sterker aanwezig. 
 
Hoe meet je het (financieel) resultaat van engagement? 
Om customer engagement goed in te kunnen zetten, moeten vier vragen beantwoord 
worden: (1) Wat verstaan we precies onder 'engagement'? (2) Op welke manieren kan 
deze 'engagement' zich uiten? (3) Wat is het effect van engagement op het (koop)gedrag 
van klant zelf en op het (koop)gedrag van de mensen in zijn sociale netwerk? en (4) Welke 
vormen van engagement hebben op welke wijze en in welke mate invloed op de 
uiteindelijke bedrijfswinst en 'customer liftetime value' van de klant/consument? 
 
Die vragen kunnen op dit moment nog niet sluitend beantwoord worden. De meeste 
organisaties pionieren op dit gebied. Vaak wordt de mate van (online) engagement afgeleid 
van bijvoorbeeld het aantal (online) likes, reacties, posts, tweets en retweets van een 
consument. Die cijfers vertellen maar een klein deel van het hele 'engagement verhaal' en 
worden al snel een doel op zich. We horen en lezen maar al te vaak "we krijgen steeds 
meer likes!", maar wat daarvan de uiteindelijke opbrengst is, en voor wie, blijft vaak duister. 
Kortom, met alleen betrokken klanten wint u de oorlog niet. En met engagement is het net 
als met loyaliteit. Voor u het weet draait u aan de verkeerde knoppen. 
 
Customer experience (klantbeleving) 
Wat moet de beleving van de klant zijn als hij zaken doet met uw bedrijf? Die klantbeleving 
wordt steeds belangrijker en is het resultaat (optelsom) van alle soorten interacties tussen 
de klant en uw merk. Daarbij spelen onderwerpen als customer journey en customer 
service een belangrijke rol. Starbucks is een bedrijf dat groot geworden is, door in alle 
fasen van de customer journey te focussen op de klantbeleving. Coolblue doet ook vooral 
op het gebied van customer service. De slogan van dit obsessief klantgerichte bedrijf, luidt 
niets voor niets ‘alles voor een glimlach’ aangevoerd door de 'Directeur Tevreden Klanten' 
(klinkt toch veel leuker als Directeur Marketing of zoiets). 
 
Customer engagement (klantbetrokkenheid) 
In welke mate wilt u klanten betrekken bij uw merk? De betrokkenheid van een klant kan 
zich afhankelijk van de context op verschillende manieren uiten en bestaat uit een 
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combinatie van rationele, emotionele en actieve betrokkenheid. Klanten kunnen hun 
betrokkenheid bijvoorbeeld uiten door het doen van herhaalaankopen, geven van 
feedback, promoten van het bedrijf, helpen van andere klanten (crowdservice) of door mee 
te denken over nieuwe producten en diensten (cocreatie). Zo is het businessmodel van de 
virtuele mobiele operator GiffGaff helemaal gebaseerd op de inbreng van klanten. Klanten 
worden ingezet om elkaar te helpen, om nieuwe klanten te werven en om het bedrijf te 
promoten via bijvoorbeeld zelfgemaakte YouTube video's. Klanten kunnen daarmee punten 
verdienen waarmee ze hun maandelijkse rekening kunnen verlagen. Kortom, in welke 
mate, op welke manier en waarbij gaat u klanten betrekken bij uw merk? 
 
Customer effort (klantgemak) 
Hoeveel moeite moet uw klant doen om een antwoord te krijgen op een vraag of om zijn 
‘probleem’ opgelost te krijgen. Om dit meetbaar te maken is de ‘Customer Effort Score 
(CES)’ geïntroduceerd. Hiermee kunt u meten hoeveel moeite een klant moet doen om zijn 
probleem opgelost te krijgen. Van één (low effort) tot vijf (high effort). Des te minder moeite 
een klant hoeft te doen, des te groter de klanttevredenheid en klantloyaliteit. Vandaar dat 
steeds meer organisaties inzetten op slimme selfservice, want klanten willen het en het 
biedt veel voordeel. Klantgemak is de grootste driver voor klantloyaliteit, dus maakt uw 
merk het de klant gemakkelijk genoeg? 
 
Klant in de driver’s seat 
Het boek Klant in de driver’s seat gaat uitgebreid in op klantgedreven ondernemen met 
behulp van cocreatie, crowdsourcing en communities. 
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9. Toekomst van customer service 
 
Hoe ontwikkelt customer service zich? Neemt de klant ook hier het heft in handen? Het 
vakblad Telecommerce Magazine vroeg mijn visie over de toekomst van customer service. 
Telecommerce vroeg mij de volgende stelling aan te vullen in circa 300 woorden: 
"Customer service in 2014 staat voor mij gelijk aan...". Mijn bijdrage leest u hieronder. 
 
Crowdservice 
Customer service in 2014 staat voor mij gelijk aan de doorbraak van crowdservice. Ook wel 
peer-to-peer support of klanten-helpen-klanten genoemd. Op grote schaal zijn bedrijven 
bezig om hun traditionele klantenservice om te bouwen. Klanten nemen de plaats in van 
servicemedewerkers die op hun beurt worden toegevoegd aan sociale media teams voor 
webcare, interactie en engagement. De voordelen zijn legio. Klanten doen graag mee, de 
servicekosten kunnen omlaag en klanttevredenheid en klantloyaliteit nemen als vanzelf toe. 
 
Crowdservice wordt niet alleen met veel succes toegepast door grote telecombedrijven, 
energiereuzen en technologiemerken, maar steeds vaker ook door MKB-bedrijven, 
overheden en non-profit organisaties. Zo worden patiënten in de verslavingszorg met hun 
vragen en problemen geholpen door ex-verslaafden in de rol van ervaringsdeskundige. Via 
platforms als WeHelpen en Zorgvoorelkaar worden sterke en kwetsbare burgers aan elkaar 
gekoppeld waardoor er minder een beroep wordt gedaan op dure zorg en de 
participatiemaatschappij een stapje dichterbij komt. De klant is steeds vaker in de lead. 
 
Anticiperende service 
De volgende uitdaging is ‘anticiperende service’: het helpen van klanten voordat ze in de 
gaten hebben dat daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld door het volgen van sociale media en 
bij berichten die op een hulpvraag lijken direct actie ondernemen. Of op basis van het 
mobiele-, surf- en shopgedrag van klanten voorspellen wanneer een servicevraag gaat 
ontstaan. Zo willen webshops producten gaan verzenden, voordat de klant zijn bestelling 
heeft gedaan voor het verkorten van levertijden. 
 
Voorkomen van service 
Beter nog is het voorkomen van service, want ‘service’ betekent in veel gevallen dat de 
dienstverlening voor  klanten onduidelijk is of dat de klant zijn ‘probleem’ niet zelf kan 
oplossen. Dat betekent investeren in ‘klantgemak’ door innovatie in customer journey’s en 
selfservice. Bedrijven doen er verstandig aan om klanten intensief daarbij te betrekken, 
want dat biedt tal van voordelen. 
 
Tot zover mijn bijdrage aan Telecommerce, maar we zijn er nog niet. 
 
Innovatie in klantgemak steeds belangrijker 
Klanten willen geen gedoe en niet te veel hoeven nadenken. Des te gemakkelijk het voor 
klanten is, des te meer ze kopen (retentie), des te langer ze klant blijven (behoud) en des 
te vaker ze een bedrijf aanbevelen (loyalty). Daarom wordt innovatie in klantgemak steeds 
belangrijker. Investeren in klantgemak levert ook geld op. Organisaties experimenteren dan 
ook volop met nieuwe innovatieve dienstverleningsconcepten om het gemak voor klanten 
sterk te vergroten. 
 
Vier veelbelovende ontwikkelingen zijn: 
 
1. Subcription commerce  
Klanten kunnen zich abonneren op producten en diensten die men met vaste regelmaat 
verbruikt en afneemt zoals drank, eten, tandpasta, scheermesjes, etc. Met vaste frequentie 
krijgt de klant de spullen aangeleverd en hoeft hij of zij er niet meer aan te denken. Deze 
vorm van klantgemak begint langzaam voet aan de grond te krijgen. Zo wil Albert Heijn dit 
voor de dagelijkse boodschappen gaan toepassen die u vervolgens kunt ophalen bij een 
van de vele Pick Up Points. 
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2. Connected devices 
Producten geven zelf aan wanneer er iets gekocht of vervangen moet worden. De koelkast 
signaleert dat de melk opraakt, het scheerapparaat signaleert dat de scheerkop vervangen 
moet worden en autobanden signaleren dat ze opraken en vervangen moeten worden. 
Leveranciers vangen deze signalen op en leveren het nieuwe product aan de klant. Deze 
vorm van klantgemak staat nog in de kinderschoenen, maar kan zich wel eens snel gaan 
ontwikkelen. 'The Internet Of Things' is coming. 
 
3. Ambient commerce 
Alle mogelijke (big) data die interessant zijn worden automatisch (volgens allerlei 
algoritmes) gecombineerd waarna er een klantactie op maat volgt. Zo onderzoeken 
Amazon, Google en Ebay ‘anticiperend verzenden’ om logistieke kosten te drukken en 
‘same day delivery’ mogelijk te maken. De producten worden al naar de klant verstuurd, 
voordat de klant ze zelf besteld heeft. Deze vorm van klantgemak bevindt zich nog in de 
experimenteerfase. 
 
4. Service utilities 
Bedrijven bieden extra toegevoegde waarde door zogenoemde service utilities. Dit zijn 
extra diensten gekoppeld aan een product of merk. Denk aan ‘Appie’, de slimme 
boodschappen app van Albert Heijn of ‘Toon’, de interactieve thermostaat van Eneco. 
Nivea heeft een handige oppashulp, een app dat gekoppeld wordt aan een ‘slim’ 
armbandje waardoor moeders hun kroost in de gaten kunnen houden. Een service utility 
genereert ook data die ingezet kan worden om de klant een meer persoonlijke ervaring te 
bieden. 
 
We gaan van customer service naar klantgedreven ondernemen. Organisaties die dat als 
eerste onder de knie hebben, nemen een voorsprong op de concurrentie. Rest de vraag: 
waar zet u op in met customer service? 
 
Klanten doen het liever zelf 
Selfservice is zo oud als de weg naar Rome. Van wasserette tot copyshop tot 
internetbankieren. Toch is er iets nieuws aan de hand: klanten willen het ook zelf doen! Ze 
zitten helemaal niet te wachten op persoonlijk contact. Selfservice 3.0. Bent u er al klaar 
voor?  
 
Selfservice 1.0 
De afgelopen decennia deed selfservice zijn intrede. Bedrijven zochten naar manieren om 
de kosten te drukken en dachten: ‘waarom laten we het de klant niet zelf doen?’. We 
gingen telefonisch ons banksaldo opvragen en daarna 'moesten' we internetbankieren, 
chippen en chipknippen. Als het niet werkte konden we via ellenlange keuzemenu’s of na 
lang doorverbinden de juiste afdeling en medewerker te pakken krijgen. 
 
Selfservice 2.0 
Met de komst van internet en sociale media veranderde ook het speelveld van selfservice. 
We konden online shoppen (geen hijgerige verkoopmedewerker in de buurt) en er kwamen 
uitgebreidere websites met ‘veel gestelde vragen’. Al snel konden we chatten met 
servicemedewerkers en how-to video’s bekijken op YouTube. 
 
Selfservice 3.0 
In deze fase worden we geholpen voordat we er erg in hebben. Bedrijven volgen het 
sentiment op sociale media en bij het eerste de beste bericht op Twitter of Facebook dat op 
een vraag of klacht lijkt, neemt de servicemedewerker actie. Steeds vaker helpen klanten 
elkaar in klant-helpt-klant communities en komt er geen servicemedewerker aan te pas. Zo 
helpen bij T-Mobile 200.000 klanten via het online bedrijfsforum andere klanten met vragen 
en problemen. 
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Doe het zelf service  
Tijden veranderen. Moesten we eerst aan de ‘selfservice’, nu willen we het! Steven van 
Belleghem, schrijver van The Conversation Manager en The Conversation Company zocht 
het uit en kwam tot een aantal verrassende inzichten. 
 
Consumenten van nu: 
- hebben een sterke voorkeur voor selfservice.  
- zien persoonlijk (telefonisch) contact als extra optie wanneer dat nodig of gewenst is. 
- willen één keer contact opnemen, informatie verstrekken en duidelijkheid over het 

vervolg. 
- willen serieus genomen worden en snel en vriendelijk geholpen worden. 
- vinden het verstrekken van klantgegevens geen probleem als ze er voordeel bij 

hebben. 
- gebruiken steeds vaker peer-to-peer platformen voor het kopen van producten.  
- gebruiken sociale media slechts sporadisch voor het stellen van commerciële vragen.   
- hebben in de meeste gevallen al een koopbeslissing genomen voordat men contact 

zoekt. 
 
Veeleisend 
Consumenten worden veeleisender, zo blijkt uit het onderzoek. Zo verwacht 70 procent dat 
een bedrijfswebsite selfservice mogelijk maakt. En als men toch de telefoon pakt, wil 86 
procent dat de klantenservice binnen vier uur reageert en het probleem oplost. 39 procent 
van de consumenten wil een antwoord op een mail binnen vier uur. Voor Twitter en 
Facebook ligt de verwachte antwoordtijd nog scherper (55 procent). 
 
In alle fasen 
Klanten hebben een sterke voorkeur voor selfservice in zowel de oriëntatiefase (70 
procent), verkoopfase als after-salesfase (48 procent). 70 procent van de consumenten 
heeft naar eigen zeggen al een koopbeslissing genomen voordat ze contact opnemen met 
een bedrijf. 
 
Personalisatie 
Consumenten geven in het algemeen bedrijven graag toegang tot hun gegevens als ze er 
gepersonaliseerde aanbiedingen (48 procent), advertenties (39 procent), 
shopmogelijkheden (62 procent) en een betere service (48-81 procent) voor terugkrijgen. 
Klantgegevens ruilen voor meer klantgemak vinden de meeste consumenten een mooie 
deal. 
 
Liever gemak dan keuze 
De voorkeur voor selfservice komt ook naar voren in het onderzoek van de ‘Customer 
Execution Board company (CEB)

8
’. Toch denken veel managers nog steeds dat klanten er 

op zitten te wachten om contact op te nemen met een bedrijf en dat meer keuze in 
contactkanalen de oplossing is. CEB concludeert dat een groot deel van de consumenten 
voorkeur heeft voor selfservice boven telefonisch contact en dat klanten liever kiezen voor 
gemak dan voor meer keuze. Volgens de onderzoekers maakt het veel klanten niet zo veel 
uit welk kanaal ze moeten gebruiken, als hun probleem maar snel en goed wordt opgelost. 
De enige en belangrijkste driver voor meer klantloyaliteit is volgens de CEB ‘decision 
simplicity’. Dit is het gemak waarmee klanten betrouwbare informatie over een product 
kunnen krijgen, de verschillende opties efficiënt en goed kunnen afwegen en de koop 
kunnen afsluiten. Wat consumenten willen van bedrijven is eenvoud aldus de 
onderzoekers. Bedrijven kunnen dat gemak bieden door slimme selfservice. 

                                                 
8
 Bron: Steven van Belleghem, The Self Service Economy, 2013. Corporate Executive Board (CEB),  

2012. To Keep Your Customers, Keep It Simple. Patrick Spenner and Karen Freeman, Corporate 
Executive Board (CEB), 2013. The Effortless Experience: Conquering the New Battleground for 
Customer Loyalty. Matthew Dixon, Nick Toman en Rick Delisi. Artikel 'Authenticiteitskloof tussen 
verwachtingen en ervaringen consumenten bij 160 grote bedrijven', MarketingTribune.nl, 2014. 
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10. Optimale klantbeleving in 7 stappen 
 
Het draait tegenwoordig om 'customer experience', oftewel de functionele en emotionele 
beleving van de klant in het contact met uw organisatie. Maar hoe verbeter je het 'gewin, 
gemak en gevoel' voor de klant? Het geheim van de smid bestaat uit zeven belangrijke 
bouwstenen. 
 
Volwassenheid in klantbeleving 
De volwassenheid van een organisatie op het gebied van customer experience kan 
grofweg afgemeten worden aan de hand van onderstaande zeven punten. Des te beter de 
organisatie scoort op onderstaande punten, des te beter u in staat bent om een optimale 
customer experience te bieden. 
 
De zeven stappen op weg naar een optimale klantbeleving zijn: 
 
1. Klantbeleving staat centraal. Functioneel én emotioneel. Klantreizen vormen de basis 
voor het inrichten van contactkanalen en touchpoints. De nadruk ligt op het verhogen van 
klantgemak (reduceren van customer effort) en het realiseren topmomenten (wow-
ervaringen). 
 
2. Persoonlijk. Klanten worden in verschillende contactkanalen herkend en hoeven zichzelf 
niet telkens te identificeren, gegevens te verstrekken of de situatie opnieuw uit te leggen.    
 
3. Flexibel. Klanten kunnen zelf bepalen welk contactkanaal en device hun voorkeur heeft 
en kunnen hierin gemakkelijk switchen. Klanten worden verleid om gebruik te maken van 
het meest geschikte contactkanaal. 
 
4. Direct. Als klanten contact hebben of ze veranderen van contactkanaal, dan is alle 
relevante klantinformatie direct (realtime) beschikbaar in dat kanaal. Servicemedewerkers 
weten wat er in andere contactkanalen is gebeurd en er is inzicht in de status van 
klantvragen en bestellingen. 
 
5. Consistent. De klantervaring is over alle contactkanalen en touchpoints consistent en 
eenduidig. Dat betekent niet dat de dienstverlening overal hetzelfde is, maar wel dat die 
overal in lijn is met de positionering en merkwaarden en dat ze elkaar onderling versterken. 
 
6. Gecontroleerd. De organisatie heeft grip op de klantcontactstrategie. Er is inzicht in 
gebruik, tevredenheid, kosten, opbrengsten en prestaties van contactkanalen en 
touchpoints. 
 
7. Gecoördineerd. De verbetering van de customer experience en omnichannel 
dienstverlening gebeurt op basis van één centrale strategie. Het eigenaarschap over 
klanten en de belangrijkste klantprocessen is centraal belegd, bijvoorbeeld bij een Chief 
Customer Officer (CCO). 
 
 
Het draait om onbewuste klanttevredenheid 
Klanten hebben bewust en onbewust associaties met een merk of bedrijf. Laten die 
onbewuste associaties nu eens een groot risico vormen. Want klanten die bewust zeggen 
tevreden te zijn, denken daar onbewust vaak heel anders over. Veel organisaties worden 
op het verkeerde been gezet met hun positieve klanttevredenheidsscore of Net Promotor 
Score (NPS). 
 
Onbewuste klant vaak minder positief dan bewuste klant 
Klanten die onder druk staan zijn eerder geneigd hun onbewuste associaties te volgen. Dat 
komt naar voren uit onderzoek van The Customer Connection. Het onderzoek maakt ook 
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duidelijk dat onbewuste associaties vaak minder positief zijn dan de bewuste. Dat is een 
risico voor organisaties waarbij klanten bewust tevreden zijn, maar onbewust ontevreden. 
 
Eén van de uitkomsten van het onderzoek Mastering Customer Connections, is dat “heel 
veel klanten een negatieve onbewuste associatie blijken te hebben met een organisatie”. 
Volgens de onderzoekers is dit opvallend, aangezien diezelfde organisaties “toch gewoon 
een 7 of hoger scoren op klanttevredenheid of NPS”. 
 
De belevingsbron maakt het verschil 
Het verschil tussen onbewuste en bewuste klantbeleving heeft te maken met de 
belevingsbron. Bewuste associaties, zoals klanttevredenheid, komen vaak voort uit de 
concrete ervaringen die een klant heeft met een bedrijf. Onbewuste associaties ontstaan 
doorgaans door de verhalen in de markt die rondgaan over de betreffende organisatie. 
 
“Dat kunnen net zo goed verhalen zijn die betrekking hebben op andere organisaties in de 
branche. Een negatief verhaal over de hoge bonussen bij de ene bank, versterkt onbewust 
het negatieve gevoel van mensen bij hun eigen bank”, aldus de onderzoekers. In de 
interviews gaf een groot aantal respondenten verder aan de indruk te hebben dat de 
afstand tussen de klant en de organisatie groter wordt en dat de betrokkenheid van 
bedrijven richting klant juist daalt. “Klanten voelen zich steeds meer een nummer.” 
 
Persoonlijk contact heeft effect op de klantbeleving 
Volgens de onderzoekers heeft met name persoonlijk contact effect op de klantbeleving. 
Als een organisatie kiest voor een meer persoonlijke benadering, dan gaat zowel de directe 
klantbeleving als de klanttevredenheid en aanbevelingsintentie met sprongen vooruit.  
 
Conclusie uit het onderzoek: als organisaties kiezen voor een meer persoonlijk 
relatiemodel, dan is de klantbeleving aanzienlijk beter dan bij een zakelijk model. “Een 
persoonlijk model gaat uit van gelijkwaardigheid tussen beide partijen. In deze relatie is 
zorg voor elkaar en zorg voor de omgeving een belangrijke waarde. Organisaties die een 
coöperatieve gedachte uitdragen, hebben in de klantbeleving duidelijk een streepje voor.” 
 
Het onderzoek Mastering Customer Connections duurde drie jaar en werd uitgevoerd door 
The Customer Connection in samenwerking met een aantal grote dienstverlenende 
organisaties en de Universiteit Twente en Erasmus Universiteit

9
. Er zijn ruim 270 klanten 

geïnterviewd en er zijn twaalf experimentele onderzoeken uitgevoerd. Centraal stond de 
vraag hoe organisaties de klantbeleving kunnen verbeteren en op die manier een 
duurzame relatie met klanten kunnen opbouwen. 
 
Onbewuste en emotionele klanttevredenheid 
De bevindingen sluiten aan op eerdere onderzoeken van de Gallup-organisatie. Daaruit 
blijkt dat klanttevredenheid uit twee elementen bestaat: emotionele en rationele 
tevredenheid. Uit dit onderzoek blijkt dat het draait om emotionele klanttevredenheid, wamt 
rationeel tevreden klanten vertonen namelijk hetzelfde gedrag als ontevreden klanten.  
 
Op basis van grootschalig onderzoek hebben ze een nieuwe methode ontwikkeld die ze 
‘Human Sigma’ noemen. Volgens de onderzoekers blijkt uit steeds meer onderzoeken dat 
de groep ‘zeer tevreden klanten’ opgedeeld kan worden in twee subgroepen, namelijk de 
klanten die ‘emotioneel tevreden’ zijn en de klanten die ‘rationeel tevreden’ zijn. 
 
Bij emotionele tevredenheid spelen vertrouwen, integriteit, trots en passie een rol (zachte 
factoren). Bij rationele tevredenheid speelt de kwaliteit van de dienstverlening, service, 

                                                 
9
 Bron: The Customer Connection, 2013, ccmonline.nl, 2013, Clou 64, 2013. Human Sigma: 

Managing the Employee-Customer Encounter, John H. Fleming, Jim Asplund, Gallup Press, 2007. 
Manage Your Human Sigma, Flemming, Coffman and Harter, Harvard Business Review, juli-
augustus 2005. 
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product en prijs een rol (harde factoren). Hoewel beide groepen in algemene zin allebei 
‘zeer tevreden’ zijn maken de emotioneel tevreden klanten het verschil. 
 
Enkele opvallende bevindingen uit het onderzoek onder ‘zeer tevreden klanten’ van een 
Amerikaanse retailbank en creditcardfirma: 
- Bij emotioneel tevreden klanten was het klantverloop 37% lager dan gemiddeld. 
- De emotioneel tevreden klanten gaven gemiddeld per maand 46% meer uit dan de 

rationeel tevreden klanten. 
- De rationeel tevreden klanten vertonen vrijwel hetzelfde gedrag als ontevreden klanten 

als het gaat om klantverloop en bestedingen. 
- Uit hersenonderzoek via MRI blijkt dat de hersenactiviteit bij emotioneel tevreden 

klanten (a) veel groter is dan bij rationeel tevreden klanten, (b) optreedt in het 
emotioneel-cognitieve deel van het brein en (c) afhankelijk is van het type organisatie 
of bedrijf waaraan men denkt. 

- Om de emotionele klanttevredenheid te vergroten moeten organisaties vooral 
investeren in de medewerker-klant interactie. Rationele klanttevredenheid is ook 
belangrijk, maar kan als een hygiënefactor en dissatisfier beschouwd worden. 

 
Gewin, gemak en gevoel 
Klantbeleving draait om gewin, gemak en gevoel. Dat betekent voldoen aan de behoeften 
van de klant, het klanten gemakkelijk maken en klanten een goed gevoel geven. Het 
zwaartepunt verschuift de komende jaren van offline naar online customer service en van 
functionele naar emotionele klantbeleving. Traditionele contactkanalen blijven hun waarde 
houden, net als dat er altijd behoefte blijft bestaan aan persoonlijk contact. Organisaties 
staan voor de uitdaging om klanten proactief en kanaal- en device-onafhankelijk te 
bedienen, zodanig dat klanten optimaal worden geholpen en dat de kosten binnen de 
perken blijven. Het draait de komende jaren om het creëren van een win-winsituatie: een 
betere beleving en service voor de klant en meer efficiëntie en winst voor de organisatie. 
 
 
PS 
Lees ook de andere e-books in deze serie. 
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