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‘De perfecte klantbeleving’ of ‘Klantgericht werk- 
en’ als speerpunt. Niet alleen veel bedrijven in 
retail, productie, verzekeraars en banken streven 
hier naar, maar ook bijvoorbeeld de gehandi- 
captenzorg, overheidsinstellingen en gemeentes 
willen burgers zo klantgericht mogelijk helpen en 
te woord staan. 
Een goede ontwikkeling, want uit onderzoek van 
Forrester1 blijkt dat de klantbeleving de belang- 
rijkste reden is waarom de consument voor een 
bepaald bedrijf of merk kiest. De ervaring met 
dienstverlening wordt dus belangrijker dan het 
product en de prijs daarvan. 

Echter, in de praktijk blijkt dat bedrijven, organi- 
saties en overheidsinstanties voornamelijk zichzélf
klantgericht vinden, maar hun klanten/patiënten/ 
cliënten/burgers vinden vaak van niet. Hoe kan 
dit? En hoe kun je dit veranderen? In de basis doe 
je dat door je als organisatie te verplaatsen in de 
klant, wat inzichten levert om de klantbeleving 
te verbeteren. Toch is dat makkelijker gezegd 
dan gedaan, want veelal zijn hiervoor structurele 
aanpassingen nodig in de klant- en operationele 
processen. En dat vraagt weer om veranderingen 
op het gebied van strategie, processen, organi- 
satie, cultuur en ICT. 

1. https://www.forrester.com/blogs/category/customer-engagement/
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Goed, we willen dus de perfecte klantbeleving. 
‘Dat is toch gewoon een marketingfeestje?’ 
Als consultants bij Mobilee management & advies 
horen we dit bij verschillende organisaties nog 
regelmatig. Ondanks dat deze stelling tot op 
zekere hoogte waar is, is de perfecte klantbeleving 
of Customer Experience (CX) zoveel méér. Omdat 
we bij Mobilee geloven in de kracht van Customer 
Experience en wij organisaties willen helpen de 
kansen te grijpen die Customer Experience biedt, 
ligt dit e-book nu voor je.

Mobilee is in 2004 opgericht om organisaties te 
helpen hun diensten en producten slimmer, 
efficiënter en klantvriendelijker aan te bieden 
aan hun klanten, burgers, cliënten en patiënten. 
Deze motivatie drijft Mobilee tot op de dag van 
vandaag. Digitale transformatie en de perfecte 
klantbeleving biedt hiervoor kansen.

In dit e-book relateren we CX aan digitale 
transformatie, de waardeketen, bedrijfsprocessen 
en technologische ontwikkelingen. 
Dit e-book beschrijft de methode om de perfecte 
klantbeleving te realiseren. 

Over dit e-book
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Klantbeleving - ook wel Customer Experience (CX) 
genoemd - is de som van ervaringen die klanten 
met een organisatie hebben. Deze totaalindruk 
wordt opgebouwd uit alle interacties tussen de 
klant en de organisatie, zoals diverse contactmo- 
menten (touchpoints) in de klantreis (customer 
journey). Het optimaliseren van klantbeleving 
verwijst naar de manier om de klantbediening te 
verbeteren, in te richten en de wijze hoe je met 
klanten interacteert op elk punt in de klantreis. 
Hierbij wordt de ervaring van de klant centraal 
gesteld en alle bedrijfsactiviteiten worden daar- 
omheen georganiseerd, van marketing en verkoop 
tot aan de service en alle contacten daartussenin. 
De vraag is of de perfecte klantbeleving gaat om 
het voorzien in de behoefte van de klant, of dat 
de meest verrassende klantbeleving zorgt voor de 
koop of afname van een dienst. Een klant heeft 
namelijk altijd verwachtingen van een organisatie, 
product of dienst. 

De verwachtingen van klanten ontstaan door 
communicatie-uitingen, technologische mogelijk- 
heden en door het gedrag wat medewerkers laten 
zien of horen tijdens alle contactmomenten. Vooraf 
worden de verwachtingen van klanten gevoed 
door de beloftes die een organisatie aan een klant 
doet. Promotie van een product of dienst door 
middel van positionering of (online) zichtbaarheid 
in de markt is de eerste belofte die een organisatie 
doet. Elke organisatie stelt dat indien een klant 

Figuur 1 - Kano-model Perfecte Klantbeleving

bij deze organisatie afneemt het beste product, 
goedkoopste product en/of beste service krijgt 
(Klantwaarde strategie Treacy & Wiersema). 

Deze verwachtingen worden door de klant (on)- 
bewust getoetst door alle contactmomenten en 
ervaringen af te zetten tegen de beloftes die 
gemaakt zijn. Belangrijk daarbij is of de organisatie 
in de ogen van de klant beloftes nakomt of 
overtreft. Beloftes nakomen betekent dat in de 
behoefte wordt voorzien, terwijl overtreffen leidt 
tot de ‘wow-factor’. Het Kano-model (figuur 1) 
geeft dit weer. Het Kano-model toont de ver- 
houding tussen het vervullen van de basisbehoefte 
en wat het overtreffen van deze basisbehoefte 
betekent voor de klanttevredenheid. Als voorbeeld 
kan je denken aan een kinderziekenhuis waar een 
arts een fout maakt, waarbij vanzelfsprekend de 
inzet van een Cliniclown het leed niet wegneemt. 
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Er is een sterke relatie tussen een klantervaring 
en klanttevredenheid, merkvoorkeur, loyaliteit en 
aankoopintenties (Burnes, 2012). In alle sectoren 
(B2C, B2B en overheid) bestaat een correlatie 
tussen de perfecte klantbeleving die een organi- 
satie levert en de bereidheid van burgers, klanten, 
patiënten en cliënten om positief te oordelen 
(evaluatie) over de klanttevredenheid en/of 
herhaalaankopen te doen (stijging van klant- 
loyaliteit). 

De Mobilee-aanpak voor de perfecte Klant- 
beleving (zie hoofdstuk 5) helpt organisaties 
daadwerkelijk waarde toe te voegen voor klanten. 
Voor de meeste organisaties is dit nog een flinke 
uitdaging, omdat de afzonderlijke afdelingen van 
een bedrijf de klantinteracties met elkaar moet 
afstemmen. In de praktijk vinden er veel klant- 
contacten plaats, maar wordt informatie tussen 
afdelingen onderling niet of te weinig gedeeld. 

Hierdoor moet een klant zich bijvoorbeeld steeds 
opnieuw introduceren bij de organisatie, of zijn 
vraag of probleem nogmaals uitleggen. 
Dit wekt irritatie op bij de klant, en bovendien een 
inefficiënt beeld van de organisatie. Hierdoor is 
de klantbeleving anders dan de oorspronkelijke 
verwachting. 

Als je je wilt focussen op de klantbeleving, moet 
je die kunnen meten. Alleen dan weet je of de 
klantbeleving verbetert of niet. Elke ervaring die 
een klant heeft met de organisatie is een evaluatie 
waard. Zo toets je of de klantervaring past bij de 
beloftes en de waardes die de organisatie nas- 
treeft. Vrijwel elke organisatie valt in een van de 
valkuilen die CX met zich meebrengt.

1. Feedback reactief verzamelen 
Tevreden klanten hoor je zelden. Met name onte- 
vreden klanten of klanten met een probleem uiten 
hun ongenoegen. De verzamelde feedback is dus 
grotendeels negatief. 

Consistent communiceren of eerder verzamelde 
informatie over de klantbeleving delen werkt posi-
tief op de klantbeleving. Aan de andere kant zorgt 
communicatie vanuit interne procedures zonder 
rekening te houden met de beleving en taalbegrip 
van de klant ervoor, dat de klant (of burger) zich 
van het kastje naar de muur gestuurd voelt. 
Bovendien leidt dit ook tot andere problemen 
binnen de organisatie. Zo raakt de klantcontact- 
afdeling overbelast wanneer vragen en klachten 
zich opstapelen en zorgt dit voor extra werkdruk. 

2. De ‘niet-representatieve meerderheid’ 
Reactief verzamelde feedback is hoogstwaar- 
schijnlijk niet representatief voor het totaal aan 
ervaringen onder klanten. Dit levert een vertekend 
beeld op van waar prioriteit aan gegeven dient te 
worden.

3. Enkel focus op scores van meetinstrument 
Klantervaring wordt gemeten aan de hand van 
meetinstrumenten zoals Net Promoter Score (NPS), 
Customer Satisfaction Score (CSAT) of Customer 
Effort Score (CES). Nadeel is dat alleen een score 
of cijfer weinig zegt; de waarom-vraag wordt hier- 
mee niet beantwoord.

4. Inside-out klantbeleving verbeteren 
Door de klantbeleving van binnenuit te verbeteren, 
ga je waarschijnlijk aan de slag met punten die de 
organisatie al verwachtte of al van plan was. Dit 
zijn punten die bijvoorbeeld ook genoemd zijn 
door medewerkers naar boven kwamen in interne 
verbeteranalyses.

5. De ‘Afdeling Klantbeleving’ 
In de praktijk wordt het registeren en het ver- 
beteren van klantbeleving meestal belegd bij de 
afdeling ‘Marketing’. 
Wil je echt de klantbeleving verbeteren, dan is dat 
echter een gezamenlijke inspanning van alle 

medewerkers en afdelingen van de organisatie. 
Hieruit blijkt dat het nog best lastig is om te weten 
wat de klant nou écht belangrijk vindt. Daarom 
moet elke medewerker, teamleider, manager en 
directielid zich afvragen of de klantervaringen 
bedoeld en consistent zijn, zodat deze her- 
haalbaar en herkenbaar zijn door de gehele 
organisatie heen. Alle activiteiten van de organi- 
satie die de klant raken dienen getoetst te worden, 
zodat duidelijk is of deze waarde toevoegt aan 
de organisatie en door klanten als waardevol en 
onderscheidend ervaren worden. Het gaat hier dus 
niet om wat de organisatie belangrijk vindt, maar 
wat de klant belangrijk vindt.Meten van de klantbeleving: 

vijf valkuilen
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Klanten zijn mensen. En mensen hebben gewoon- 
tes, behoeften en emoties. Bovendien worden 
verwachtingen van klanten steeds hoger. Klanten 
zijn steeds digitaal vaardiger en hebben groeiend 
publiek bewustzijn. Elke goede ervaring die een 
klant heeft legt de lat nog hoger voor het volgen- 
de contactmoment. Daarnaast stijgt het aantal 
contactpunten ook nog eens. Hierdoor is het voor 
sommige organisaties moeilijk om bij te blijven.

 
Veel bedrijven realiseren zich dat een goede
klantbeleving cruciaal is voor het succes van hun
organisatie. We onderscheiden vier hoofdredenen
waarom dat zo is.

1. Hogere instroom van liquide middelen
Een goede klantbeleving zorgt dat klanten enthou-
siast worden over een bedrijf en haar producten/
diensten, waardoor ze meer geld uitgeven. En-
thousiaste klanten hebben meer geld over voor
producten en diensten en zijn bovendien loyaler.
Klanten komen vaker terug en schaffen daardoor
meer aan. Dit zorgt voor meer omzet en winst.

Apple verkoopt dure producten ondersteund door
goede service, waarbij hun klanten vinden dat 
de klantbeleving uitmuntend is. Hierdoor zijn zij
bereid hoge prijzen te betalen.

2. Groter klantenbestand
Een goede klantbeleving zorgt voor meer klanten. 
Enthousiaste klanten worden ambassadeur en ver- 
tellen hun positieve ervaringen door. Dit resulteert 
in mond-tot-mond reclame of positieve reacties op 
social media. Positieve aanbevelingen zorgen voor 
nieuwe klanten. Een betere reclame bestaat niet.

Online reviews: Als een potentiële klant een 
product online wil kopen bekijkt de klant eerst 
de online reviews. Een positieve klantbeleving 
zorgt ervoor dat klanten een positieve review te 
schrijven. Dit kan leiden tot meer klanten. 

3. Kostenreductie
Klanten met een positieve klantervaring nemen 
minder snel contact op met de klantenservice. 
Klanten nemen voornamelijk contact op met een 
klantservice via telefoon, email of chat als er iets 
kapot is, als de beloofde service niet naar 
verwachting is, als er iets verkeerd is gegaan, of 
een andere negatieve ervaring. Hetzelfde geldt 
voor ‘Self Service’ waar klanten digitaal geholpen 
worden, zoals een web portal of chatbot. 

Klanten met een positieve ervaring gebruiken 
sneller de ‘self service’ portal in plaats van direct 
contact met de klantenservice. Self service klant- 
contact is een stuk goedkoper dan live klantcon- 
tact, omdat voor dit laatste meer medewerkers, 
software en tijd nodig is. 

Redenen waarom klantbeleving 
belangrijk is

Perfecte klantbeleving 
is essentieel
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Geen klantcontact is natuurlijk nog beter. Het 
scheelt een organisatie dus veel geld als klanten 
een positieve klantbeleving krijgen.

Zelfbediening (self-service): Vrijwel elke ge-
meente of uitvoerend overheidskantoor biedt aan 
burgers en andere afnemers een zelfbedienings- 
portaal aan. Een zelfbedieningsportaal is een 
website, bestaande uit zelfbedienings- en zelf- 
hulpfuncties, die de consument in staat stelt om 
diensten aan te vragen, informatie te zoeken en 
zich te registreren en problemen op te lossen. Dit 
zorgt ervoor dat de druk bij de fysieke contact- 
centra enorm dalen met fte-reductie tot gevolg. 

4. Hogere medewerkerstevredenheid
De relatie met positieve klanten is nu eenmaal 
leuker dan met ontevreden klanten. Geven geeft 
meer voldoening dan ontvangen. Medewerkers- 
betrokkenheid en productiviteit op het werk zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden2. 

Hoewel er een personeelstekort is in de zorg, is 
het verloop laag. Verwanten van patienten geven 
daarom veelal meer waardering aan het personeel 
dan in andere sectoren.

Tevreden klanten geven voor een medewerker 
meer zingeving in het werk wat leidt tot meer 

voldoening, plezier en trots in de uitvoering van 
hun werkzaamheden. Dit heeft tot positief nevenef-
fect dat het personeelsverloop laag blijft en nieuw 
personeel makkelijker te werven is. 

Klantbeleving is de belangrijkste reden waarom 
de consument voor een bepaald bedrijf of merk 
kiest3. Een beleving met dienstverlening wordt dus 
belangrijker dan het product en de prijs daarvan. 
Omdat een klant hoge verwachtingen heeft, maakt 
een bedrijf dit alleen waar als hij het gedrag van 
de klant begrijpt zodat daar op ingespeeld kan 
worden. 

Om dit inzicht te verkrijgen is het belangrijk dat 
afdelingen goed samenwerken en hun informatie 
delen, zodat er een volledig beeld van de klant 
ontstaat. In de hedendaagse Big Data-wereld is er 
data genoeg om dit te verwezenlijken. 

Het is aan een organisatie om al deze inzichten te 
bundelen om een volledig beeld van de klant te 
vormen. Alleen dan kan er personalisatie toege- 
past worden. Het is van belang dat een organisatie 
niet alleen historische data gebruikt, maar juist 
real-time informatie in de context van de route die 

een klant aflegt (klantreis) om in haar behoefte te 
voorzien. 

Tijdens de klantreis ontstaan mogelijke interacties
met een organisatie. Figuur 2 toont een klantreis 
waar elke wijziging in het leven van een persoon 
van invloed kan zijn op de behoeftes rondom de 
pensioenvoorziening. Daarbij kan elke verandering 
in het leven van de klant tussen geboorte en 
overlijden tot een interactie met een bedrijf leiden.

In dit geval leidt de eerste baan tot een eerste 
interactie met een pensioenverzekeraar. Bij elke 
interactie kun je de uit data verkregen inzichten 
gebruiken om een natuurlijk, relevant gesprek met 
de klant te voeren. Betrokkenheid van een klant 
creëer je als organisatie door de klant het gevoel 
te geven van begrip en wederzijdse betrokken- 
heid.

Figuur 2 - Voorbeeld van een klantreis met mijlpalen die van invloed zijn op de pensioenbehoefte

Richt je bovendien niet alleen op de bekende 
gebruikers. Iemand die anoniem je website 
bezoekt, staat aan het begin van de klantreis. Als 
je die mensen negeert, is de kans klein dat ze 
daadwerkelijk klant worden. In plaats daarvan kun 
je tijdens die eerste interactie luisteren, leren en 
je aanpassen aan de behoeften van de anonieme 
gebruiker. Ook met mensen die je (nog) niet kent 
kun je een relevant gesprek voeren. 

In de verzekeringsbranche is het sinds jaar en dag 
volkomen normaal om klantgroepen te betrekken 
bij verbetertrajecten. Dit leidt tot inzichten die 
eerder een blinde vlek waren.

Bovendien kun je op deze manier in gesprek 
blijven. Als je begrijpt waarom klanten tijdens be- 
paalde contactmomenten dreigen af te haken, kun 
je dat voorkomen. Hieruit ontstaat inzicht in wat 
een klant echt belangrijk vindt. Door on- en offline 
systemen op elkaar af te stemmen, eilanddenken 

Klantbeleving is belangrijker dan 
prijs en product

Personalisatie en betrokkenheid bij je klant

2. https://www.consultancy.nl/nieuws/18012/6-biljoen-gaat-verloren-door-gebrek-aan-medewerkersbetrokkenheid
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in het bedrijf tegen te gaan en data te gebruiken 
om inzicht te verkrijgen in de actuele klantreis kun 
je direct anticiperen op de behoeften van de klant. 

Trends ontstaan door veranderingen in de tijd. 
Ook de staat van de wereld heeft invloed op hoe 
organisaties hun dienstverlening intern en extern 
inrichten. Customer Revolutie beschrijft3 negen 
trends op het gebied van wat klanten belangrijk 
vinden:

1. Terugwinnen van vertrouwen
Het vertrouwen in de politiek is aanzienlijk 
gedaald sinds de pandemie. Redenen zijn o.a. 
het gevoerde coronabeleid, de stroef lopende 
formatie en de nasleep van de toeslagenaffaire. 
Dit heeft z’n weerslag op het vertrouwen in de 
overheid. Dit vertrouwensaspect is belangrijk 
bij dienstverlening van de overheid, maar geldt 
natuurlijk ook voor alle andere domeinen. Vertrou-
wen win je terug door menselijkheid te tonen en je 
als organisatie empathisch op te stellen.

2. Blijf flexibel richting je klant
Flexibiliteit maakt je organisatie weerbaar en 

wendbaar, waardoor je je in de toekomst makke- 
lijker aanpast en inspeelt op veranderingen en 
veranderende klantbehoeften. Tijdens de corona- 
pandemie moest dienstverlening worden aan- 
gepast op de thuisblijvende klant. Dit vroeg om 
sterke technologische innovatie. Forrester4 raadt 
organisaties aan om deze flexibiliteit vast te hou- 
den. Want nu was corona de aanleiding, maar zulke 
grote omschakelingen kunnen vaker voorkomen. 

Ben je niet weerbaar en heb je moeite om aan de 
eisen van de veranderende economie te voldoen, 
dan raak je achterop. Tevens adviseert Forrester 
bedrijven om (nog meer) te investeren in data- 
driven werken, het verzamelen van gegevens 
om zo onboarding, retentie en klantverrijking te 
optimaliseren. Maar ook om waardevolle tech- 
nologieën te onderzoeken als cloudtechnologie, 
servicetechnologie en samenwerkingstechnologie. 

3. Neem de purpose van de organisatie weer 
onder de loep
Volgens McKinsey5 moeten organisaties bereid 
zijn te werken aan en zich in te zetten voor hun 
purpose. Klanten vinden het belangrijk dat organi- 
saties een bijdrage leveren aan de wereld, bijvoor-
beeld door duurzaam te werken of zich in te zetten 
voor kwetsbare mensen in de maatschappij. Door 
aandacht te hebben voor maatschappelijk verant-

woord ondernemen raak je als organisatie meer 
verbonden met je klanten (mits dit natuurlijk past 
bij merk en authenticiteit).

4. Speel in op millennials en Generatie Z
Millennials en Generatie Z zijn een steeds grotere 
groep van je klanten. Pas je dienstverlening hierop 
aan. Deze generaties hebben het gebruik van 
digitale devices met de paplepel ingegoten en 
willen diensten zo veel mogelijk zelf en digitaal 
verkrijgen. Het gebruik van technologie (VR, AR, 
conversational AI en spraakcomputers) voorziet bij 
hen in een grote behoefte. Daarom is het belang- 
rijk dat organisaties investeren in constante ver- 
nieuwing van de technieken die zij gebruiken. Je 
wil deze ‘nieuwe’ klantgroep natuurlijk omarmen.

5. Zie technologie als toevoeging op menselijke 
dienstverlening
Technologische innovatie blijft een hot topic: tech- 
nologie wordt steeds verder doorontwikkeld én 
meer in gebruik genomen door organisaties. 

Chatbot: Een chatbot wordt steeds vaker ingezet 
om de druk bij klantcontactcentra te verlagen. 
Echter, de kwaliteit van chatbots is niet in elk 
geval goed waardoor de irritatie toeneemt en er 
behoefte onstaat aan persoonlijk contact.

Technologie biedt de mogelijkheid om simpele 
problemen van klanten op te lossen, maar als com- 
plexiteit toeneemt hebben klanten behoefte aan 
persoonlijk contact.
 
6. Hou privacy op de agenda
Privacy is een belangrijk onderwerp voor klanten 
en organisaties. Wat gebeurt er met alle gegevens 
die over hen worden verzameld? Hebben zij zicht 
op wélke gegevens verzameld worden? Klanten 
willen dat organisaties transparant zijn over data-
verzameling en wat ze doen met deze data.

Op het gebied van privacy zijn de eerder genoem- 
de millennials en Generatie Z, in tegenstelling tot 
eerdere generaties, meer bereid tot het delen van 
gevoelige data met organisaties6. Zéker als het 
delen van deze informatie bijdraagt aan een per- 
soonlijkere en snellere dienstverlening. Maar ook 
voor hen geldt: blijf transparant over de data die je 
verzamelt en communiceer dit in begrijpelijke taal.

7. Streef naar inclusiviteit in je dienstverlening
Voor zowel klanten als organisaties is inclusiviteit 
een prominent onderwerp. We zien steeds meer 
diversiteit op ons beeldscherm en daarmee een 
afspiegeling van de realiteit. Voor organisaties is 
het belangrijk dat zij hun dienstverlening zo in- 
richten dat iedereen er gebruik van kan maken en 

3. https://customerrevolution.nl/wil-klant-2022-9-trends/
4. The Forrester Wave: Disaster-Recovery-As-a-Service Providers, Q2 2019
5. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-role-of-esg-and-purpose

6. https://dailydatabytes.nl/onderzoek/delen-data-steeds-meer-aanvaard/
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zich daarbij gezien en gehoord voelt. Het in- 
clusie-spectrum is breder dan mensen met een 
bepaalde beperking. Ook andere diversiteits- 
domeinen vragen om aandacht, zoals: leeftijd, 
gender en sekse, sociaal-culturele achtergrond en 
seksuele oriëntatie. Iedereen moet gebruik kunnen 
maken van de digitale diensten.

Gemeentes en overheidsinstellingen zorgen 
ervoor dat ook digibeten de mogelijkheid krijgen 
om benodigde services te verkrijgen. Hoewel dit 
aantal daalt, heeft de overheid het uitgangspunt 
dat zoveel mogelijk burgers geholpen moeten 
worden.

8. Zorg voor inclusieve communicatie
Communicatie is een belangrijk middel om de 
dienstverlening inclusief te maken. Hoe spreek je 
je klanten aan? Maar ook registratie van sexe is een 
onderwerp wat op dit moment speelt. Hoe je het 
precies doet is minder van belang, zolang niemand 
zich buitengesloten voelt. 

Steeds meer organisaties bieden de mogelijkheid 
om genderneutraal te registreren. Ook op het 
paspoort kan de aanvrager tegenwoordig een ‘X’ 
verkrijgen op de plek waar voorheen een geslacht 
stond aangemerkt.

9. Voorkom feedback-moeheid
Feedback wordt tegenwoordig bij klanten door 
bijna alle organisaties gevraagd. Na iedere vorm 
van serviceverlening wordt gevraagd wat je ervan 
vindt, waardoor mensen inmiddels lichtelijk ‘feed- 
back-moe’ zijn. Hoewel feedback vragen altijd 
goed is, raken mensen minder in hogere sferen van 
de zo fanatiek gebruikte Net Promoter Score (NPS) 
(KPI voor klanttevredenheid en klantloyaliteit). 
Centraal staat de vraag hoe waarschijnlijk het is dat
klanten het bedrijf of merk zouden aanbevelen aan 
anderen. Het is beter om voor kwaliteit te gaan, 
dan voor kwantiteit. Breid de vraag om feedback 
uit met een waarom-vraag. Zo maak je het meer 
kwalitatief, en dus meer waardevol.

Door de juiste open vraag te stellen, verzamel je 
kwalitatieve feedback die je veel meer vertelt dan 
hoe waarschijnlijk het is dat iemand je wel of niet 
zou aanbevelen.
“Wat kunnen we doen om te verbeteren?” 
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Klanten zijn steeds kritischer naar organisaties 
waarmee ze in aanraking komen. Informatie over 

Het begrip ‘klant’ is nogal breed. Een klant is de 
afnemer van een goed of dienst van een leveran- 
cier. De diensten, producten of goederen worden 
over het algemeen tegen betaling geleverd aan 
klanten. De klant kan een persoon/consument zijn 
(B2C), maar ook een bedrijf of ander type organisa- 
tie (B2B). 

Bovendien kan de klant ook met andere termen 
worden aangeduid. Een ziekenhuis (of andere 
medische instelling) noemt dit een patiënt, een 
(gehandicapten)zorginstelling heeft het over een 
cliënt of een bewoner, restaurants of hotels be- 
noemen dit als gasten, een verzekeraar noemt 
dit een polishouder, de rijksoverheid spreekt over 
afnemers (burgers, werkgevers, organisaties of 
instellingen). 

Binnen organisaties spreekt men nog wel eens 
over interne klanten. Een interne klant is in dat 
geval een afnemer van de werkzaamheden van 
een collega. Klanten zijn er zowel intern als extern 
in vele varianten en met uiteenlopende demo- 
grafische kenmerken zoals geslacht, leeftijd, 
milieu, opleiding, geografie, gezondheid, etc. 

bedrijven en organisaties is makkelijk online te 
vinden. Dit geeft klanten een beeld en schept de 
eerste verwachtingen, zoals betrouwbaarheid, 
tastbare zaken, reactievermogen, zekerheid en 
empathie in de relatie met klanten. Terwijl be- 
trouwbaarheid grotendeels te maken heeft met het 
serviceresultaat, hebben tastbare zaken, reactie- 
vermogen, zekerheid en empathie meer betrek-
king op het serviceproces. 

Klanten verwachten van organisaties dat ze doen 
wat ze moeten doen. Ze verwachten prestaties, 
geen loze beloften. Een basis op een niveau dat 
volgens hen in overeenstemming is met de prijs 
die ze betalen. Bovendien zijn klanten en organisa- 
ties steeds digitaler en verwachten klanten dus dat 
services (ook) online worden aangeboden. Pro- 
ducten dienen door middel van gebruikersvrien- 
delijke systemen voor iedereen en overal toegan- 
kelijk te zijn. De klantbeleving wordt elke keer weer 
getoetst door de ervaring die een klant heeft met 
andere organisaties. Door technologische vooruit- 
gang kunnen organisaties het zich niet meer per- 
mitteren om opgedane belevingen van een klant 
elders niet te ondersteunen in hun serviceaanbod. 

Alleen aanwezig zijn op nieuwe platformen is niet 
genoeg. Een klant die in contact wil komen met 
een bedrijf en daar meerdere kanalen tegelijkertijd 
voor gebruikt, zoals Whatsapp, e-mail en/of een 
chatbot, ziet dat niet als aparte interacties. De 

Wat vinden klanten 
belangrijk?

Verwachtingen van klanten leggen 
de lat hoog
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klant vertelt maar één keer zijn verhaal. Vervolg- 
acties kunnen door alle medewerkers, in alle 
kanalen, systemen en platformen worden onder- 
nomen, waardoor de organisatie spreekt met één 
stem over alle kanalen heen. De klant verwacht be- 
handeld te worden als een individu (personalisatie). 
De organisatie dient te weten wie de klant is, 
wat zijn gewoontes en voorkeuren zijn en wat 
zijn behoefte is.

De beleving en de daarbij horende verwachtingen van 
klanten is afhankelijk van verschillende factoren. Een 
onderzoek van ‘MT sloan’7 geeft aan welke tien onder-
werpen klanten belangrijk vinden en waar organisaties 
een perfecte klantbeleving kunnen realiseren:

1. De organisatie begrijpt mijn behoeften
2. De organisatie luistert naar mij
3. De organisatie is proactief
4. De organisatie weet me te verrassen
5. Mijn contact met de organisatie is persoonlijk

6. Ik kan op verschillende manieren contact opnemen 
7. Ik krijg snel het juiste antwoord op mijn vraag
8. De organisatie lost mijn problemen op
9. Ik bespaar liever tijd dan geld
10. Ik krijg consistente antwoorden op mijn vragen

Tien verwachtingen waar een perfecte
klantbeleving ontstaat
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Om de klantbeleving en de bijbehorende ervarin- 
gen te verbeteren verplaats je je als organisatie 
in de klant. Organisaties die zich verplaatsen in 
de klant hebben meer succes in klantbinding en 
behoud. Een organisatie moet begrijpen dat haar 
dienst of product niet de heilige graal is, maar 
veelal een vereiste om een hoger gelegen doel 
te verwezenlijken of in een andere behoefte te 
voorzien. 

Denk hier bijvoorbeeld aan een hypotheekver- 
strekker. Deze speelt een belangrijke rol in de reis 
die een klant maakt om uiteindelijk onbezorgd te 
wonen. Niet het verkrijgen van een hypotheek is 
de behoefte, maar een nieuwe fase waarin onbez- 
orgd wonen weer een stukje dichterbij is. 

Het kiezen en afnemen van een hypotheek is vaak 
voor de klant een stressvol maar noodzakelijk 
proces. Dienstverleningen en services van deze 
aard dienen dus zorgvuldig ontworpen te worden. 
Wat wil een klant bereiken en wat is zijn voornaam-
ste behoefte? Hoe beleeft jouw klant zijn of haar 
klantreis? Welke emotie komt daarbij kijken? Hoe 
beweegt deze klant zich op jouw kanalen, part- 
nerkanalen en sociale media en wat is zijn zoekge- 
drag? Het antwoord hierop verkrijg je wanneer je 
je in de klant verplaatst.

Mensen zijn steeds veeleisender en de standaard 
voor een optimale klantervaring ligt steeds hoger. 
Het gebruiksgemak, de service en de persoonlijke 
aandacht die klanten op andere plekken ervaren 
zet een standaard. 

Het verbeteren van klantbeleving begint door te 
luisteren naar je klant, je in te leven in je klant, te 
denken vanuit je klant en de klantbeleving te ver- 
ankeren in de organisatiestrategie en cultuur. Dit 
leidt tot een consistente klantbeleving. Belangrijke 
uitgangspunten8 voor de perfecte klantbeleving 
zijn: gemak, snelheid, persoonlijk en keuzehulp. 
Er zijn meerdere strategieën om de klantbeleving 
te verbeteren. Een klant zal een positieve ervaring 
onthouden door:

n Bestaande pijnpunten weg te nemen 
n Bestaande pieken in ervaringen nog eens 
te verhogen
n Sterk starten en uitmuntend te eindigen
n De reis die een klant aflegt verkorten, 
verlengen of anders in te richten

Hoe verbeter je nu de klantbeleving?

Verbeteren van de 
perfecte klantbeleving

8. Sonja Stalfoort, De klant energieke organisatie
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Elke klant, patiënt, bewoner, burger, etc. (hierna 
allen benoemt als klant) legt een route af waar 
een probleem of behoefte zich vormt tot de 
levering van de oplossing voor deze behoefte. 
Deze (potentiële) klant doorloopt altijd een aantal 
stadia om tot koop of afname over te gaan. Dit is 
veelal eerder dan het eerste contact tussen klant 
en organisatie.

Neem nogmaals het eerder benoemde voorbeeld 
waarin iemand onbezorgd wil wonen. Echter, het 
beeld dat ieder daar van heeft is verschillend. 
Zo wil de één een tiny house op een afgelegen 
plek, terwijl de ander voor een flinke villa gaat. Zo 
verschilt ook de reis die iemand aflegt om in deze 
behoefte te voorzien. Figuur 3 geeft de verschillen- 
de stadia aan van zo’n klantreis. 

Figuur 3 - Diverse stadia van de route die een klant aflegt om in zijn behoefte te voorzien

Een perfecte klantbeleving wordt ondersteund 
door een bij de behoefte aansluitende dienstver- 
lening. Hieronder is een stappenplan beschreven 
hoe de perfecte klantbeleving te realiseren.

Stap 1: Begrijp de behoefte van de klant
Elke klantverbetering begint bij het luisteren naar 
en begrijpen van je klant. Wie is je (potentiële) 
klant? Wat wil je klant bereiken? Waar loopt de 
klant tegenaan? Wat is de voornaamste behoefte 
van de klant? Wat is de huidige ervaring van de 
klant?

Om hierachter te komen verzamel je alle klanten- 
feedback. Beoordeel de behoeften, waarden, 
voorkeuren, interacties en attitudes van klanten. 
Begrijp de drijfveren van tevredenheid en onte- 
vredenheid en impact op de bedrijfsresultaten. 
Leg de ervaringspropositie en de behoeften 

en verwachtingen van de klant vast. Achterhaal 
eventueel ook hoe het landschap van concurrenten 
eruit ziet. Dit geeft een goed beeld hoe concur- 
renten hun klantbeleving hebben gepositioneerd. 
Al deze informatie kan ook verzameld worden via 
data9.

Met al deze informatie kunnen persona’s ge-
creëerd worden. Een persona is een gedetailleerde 
beschrijving van een gebruiker van jouw product 
of dienst. Door te weten wie je klanten zijn, hoe zij
denken en met welke uitdagingen zij geconfron- 
teerd worden, kun je je als organisatie beter op 
hen richten en de onderdelen aanspreken die voor 
hen in hun behoefte voorzien. Dit levert klantin- 
zichten op hoe een klant getriggerd wordt iets te 
ondernemen. 

Je kunt persona’s creëren met behulp van bijvoor- 
beeld het DISC-model10. Dit model is ontwikkeld 
door de Amerikaanse psycholoog Dr. William 
Moulton Marston (1893-1947) en brengt gedrags- 
stijlen van mensen in kaart. Hij maakt hierin onder- 
scheid tussen actief en passief gedrag, en hoe 
mensen hun omgeving ervaren: als vijandig of als 
goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van de 
vier fundamentele gedragsstijlen van DISC. William 
Moulton Marston maakt het volgende onderscheid 
via twee assen (Indirect vs direct, Taakgericht vs 
mensgericht) (Figuur 4).

Figuur 4 - beschrijving van de vier gedragsstijlen

De eerste as (indirect vs direct) geeft de snelheid 
en kracht aan waarmee iemand communiceert. 
Ben je meer indirect (introvert) dan ben je wat
bedachtzamer, rustiger, prikkelgevoelig en wil je 
even nadenken voordat je wat zegt. Ben je meer 
direct (extravert) dan geef je sneller antwoord, heb 
je prikkels nodig en ben je verbaal, en ook qua 
lichaamshouding, meer aanwezig. 

9. Datagedreven Klantreis, T. van Tol, 2021 - https://www.mobilee.nl/nieuws/datagedreven-klantreis/ 
10. https://patrickschriel.nl/disc/
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De tweede as (taakgericht vs mensgericht) geeft 
aan hoe gunstig of wantrouwig iemand reageert 
op zijn omgeving. Ben je meer taakgericht (con- 
trolerend) dan laat je je meer leiden door feit-
en en argumenten, en wantrouw je de situatie 
enigszins totdat het tegendeel bewezen is. Ben 
je meer mensgericht (relaterend) dan kies je meer 
op gevoel en geef je eerder het vertrouwen aan 
anderen.

Combineer je beide assen dan krijg je de 4 
gedragsstijlen van het DISC model: Dominant, 

Figuur 5 - Voorbeeld van een Consciëntieus persona

Dominant extravert en controlerend: 

Consciëntieus introvert en controlerend:

Stabiel introvert en relaterend: 

Interactief extravert en relaterend: 

Interactief, Stabiel en Consciëntieus, ieder met zijn
eigen kleur.

       Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen.

       Hoe je omgaat met anderen (beïnvloeden 
       van je omgeving).

       Hoe je omgaat met verandering en 
       het tempo hiervan.

       Hoe je omgaat met regels, afspraken en 
       beperkingen.

Stap 2: Breng de huidige klantbeleving in kaart 
Hoe en met wie de klant navigeert om zijn eind- 
doel te behalen noemen we een klantreis. Een 
klantreis is de reis die een potentiële klant aflegt 
om in zijn of haar behoefte te voorzien. Het geeft 
weer wat de klant beleeft tijdens het ontstaan van 
een behoefte, hoe ze zich oriënteren en hoe ze het 
product of de dienst aanschaffen en gebruiken. 
De klantreis wordt verteld vanuit het klantperspec-

Figuur 6 - Customer Journey Mapping / Klantreis Map

tief en niet vanuit een organisatieperspectief. Dit 
komt doordat de ervaringen en de verwach- 
tingen tijdens de gehele reis van invloed zijn op 
de beleving. Het stelt de organisatie in staat om 
de behoeftes van de klant echt te begrijpen. 
Klanttevredenheid zorgt voor loyale klanten en 
loyale klanten zorgen voor meer klanten en dus 
meer omzet en groei. Om er zeker van te zijn dat 
klanten in contact komen met jou als organisatie 
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Figuur 7 - Emotionele tijdens de klantreis

op hun reis kun je een Customer Journey Map 
(Figuur 6) maken. Door gebruik te maken van de 
techniek ‘Customer Journey Mapping’ breng je 
de huidige klantbeleving in kaart, door de huidige 
(en later de toekomstige) reis van de klant in kaart 
te brengen. Het geeft weer welke stappen een 
consument neemt om te voorzien in zijn behoeftes. 
Tevens kan in deze methode de reis worden geplot 
op de diverse kanalen waar je je als organisatie 
op begeeft. Binnen deze stadia komt een klant, 
via diverse kanalen, meerdere bedrijven tegen 
waarmee in contact gekomen kan worden (touch 
points). In de mapping probeer je te achterhalen 
waar en wanneer de klant in aanraking komt met 

jouw kanalen, zodat je invloed kunt uitoefenen op 
het koopgedrag door middel van digitaal aanbod 
(digitale touchpoints). Hierbij kan er onderscheid 
gemaakt worden tussen eigen kanalen (website, 
whatsapp, klantcontactcenter, etc.), gekochte 
kanalen (zoekmachine, TV, radio, etc.), social media
kanalen (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube, etc.) en partnerkanalen (kanalen van part-
ners waar je mee samenwerkt). Het is van belang 
dat deze touchpoints of contactmomenten zodan- 
ig zijn ingericht dat zij een positieve klantbeleving
veroorzaken. Klantbeleving is meer dan een reeks 
klantcontacten achter elkaar. Het richt zich ook op 
de emotionele kant bij het maken van keuzes. 

ZERO Moment van de waarheid (ZMOT): 

1e Moment van de waarheid (FMOT): 

2e Moment van de waarheid (SMOT): 

3e Moment van de waarheid (TMOT): 

Emoties (figuur 7) zijn de drijfveren achter de
beslissingen die een klant neemt. Dit noemen we
klantgedrag. Wat vindt een klant van jouw product,
dienst, reclame uitingen en of klantcontact met
medewerkers? 
Elk contact met jouw organisatie kan de 
verwachting die een klant van je heeft versterken 
of verzwakken. Elk contactmoment is daarmee 
van invloed op de keuzes die je als organisatie
maakt om de beleving van een klant te verbeteren.
Tijdens deze contactmomenten kan een moment
van waarheid (moment of truth) optreden. Dit
betreft een verduidelijking of verandering van de
oorspronkelijke verwachting (Aha-moment). 

Gaat over het moment van voorbereiding 
(bijvoor=beeld een zoekopdracht over een 
product of dienst).

 

Gaat over het moment van de beslissing 
(1e contact met product of dienst).

 

Gaat over het moment van de ervaring 
(verkrijgen helder beeld van product of dienst).

 

Gaat over het moment van invloed (geven van 
een reactie of feedback over product of dienst).

Stap 3: Verbeter de klantbeleving 
Om de klantbeleving te verbeteren dien je de 
negatieve ervaringen (pijnpunten) weg te nemen. 
Focus je bovendien niet te veel op het volgen 
van de route zelf. De klant wil de vrijheid om zijn 
eigen pad te volgen in plaats van een van tevoren 
gedefinieerd proces te moeten doorlopen. 

Om de klantbeleving en de bijbehorende ervarin- 
gen te verbeteren maak je gebruik van een ‘Service 
Blueprint’. Dit maakt inzichtelijk hoe en met welke 
services de beleving van de klant tot stand komt. 
Het verbindt de klantreis met de gebruikerservar- 
ing van de klant met de organisatie via diverse 
kanalen, touchpoints, de klantprocessen en de 
operationele processen. 

Door de ideale klantreis in kaart te brengen en 
deze af te zetten tegen de gebruikerservaring aan 
de voorkant is het mogelijk om de benodigde 
vereisten voor de processen en systemen te ach- 
terhalen. Dit geeft inzicht in de services die vanuit 
klantperspectief benodigd zijn en welke services 
totaal irrelevant. Het Service Blueprint model 
(figuur 8) is een overzicht van de dienstverlening 
door de ogen van de klant. Een ‘Service Blueprint’ 
vervangt niet de Customer Journey. Waar een 
Customer Journey-map laat zien hoe de klant een 
bepaalde dienst ervaart, vult de ‘Service Blueprint’ 
deze aan. De Customer Journey is alles wat aan 
de voorkant van het ‘Service Blueprint’ laat zien 
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Figuur 8 - Service Blueprint

(de Front-Stage). Met een Service Blueprint duik je 
in de wereld achter deze ervaringen. Een Service 
Blueprint is de visuele weergave van (een deel van) 
een service en geeft de onderliggende interne 
processen weer.

Om succesvol te zijn, moeten bedrijven services 

beschouwen als een datapunt van disfunctioneren 
en bedenken wat ze moeten doen om de vraag 
weg te nemen. Het ontwerpen van services is de 
sleutel tot het overtreffen van de verwachtingen 
van de klant. Het serviceproces lijkt bedrijven dus 
de beste kans te bieden om boven de verwachtin- 
gen van de klant te presteren.

Digitale dienstverlening

De ‘Beste Service is geen Service’ (Bill Price en
David Jaffe) (figuur 9), een visie op services die
gelukkige klanten creëren, schetst zeven principes
om de beste service te leveren die uiteindelijk leidt
tot ‘geen service’. Met ‘geen service’ bedoelt de
schrijver dat het verlenen van service niet meer
benodigd is omdat de klant direct tevreden is (First
Time Right).

1. Elimineer onnodige contacten
2. Creëer boeiende selfservice
3. Wees proactief
4. Maak het gemakkelijk om contact op te nemen 
met je bedrijf
5. Bezit de acties in het hele bedrijf
6. Luister en doe mee
7. Lever geweldige service-ervaringen

Dit leidt tot de volgende vraagstukken en
uitdagingen op het gebied van geautomatiseerde
dienstverlening:

Digitale dienstverlening wordt steeds meer de
norm. Verrassend genoeg hebben toch nog veel
organisaties een ‘papieren’ dienstverlening. 

Bij veel grote instellingen was het tot voor kort 
nog de normaalste zaak van de wereld om com-
municatie via post te ontvangen en te versturen.
Inmiddels wordt dit veelal gedigitaliseerd.

Figuur 9 - De beste Service is geen Service

Co-creatie en communities
Door digitalisering kunnen organisaties zich steeds
vaker organiseren in platformen of communities,
waar klanten en leveranciers digitaal samenkomen.
In deze communities worden ideeën of kennis
uitgewisseld, helpen klanten elkaar, wordt vraag en
aanbod samengebracht en wordt samengewerkt
aan oplossingen of projecten (co-creatie). 
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 Personalisering en contextual awareness

 Omnichanneling, bricks and clicks 

Een klant beleeft een perfecte klantervaring als de
dienstverlening past bij zijn of haar persoonlijke
situatie, behoeften en omstandigheden. Dit noe-
men we personalisering. Met contextual aware-
ness is het mogelijk om klanten te informeren of
producten en diensten aan te bieden op juist het
moment en de plaats dat het relevant voor hen is. 

Apple heeft context-awareness geïmplemen-
teerd in hun iOS Carplay. Hiermee wordt de
persoonlijke informatie uit de iPhone van de
gebruiker geïntegreerd in de auto, waardoor het
systeem inkomende berichten kan voorlezen,
stemgestuurde opdrachten kan uitvoeren en het de
navigatie kan instellen op de locatie van de
volgende afspraak.

Klanten maken geen onderscheid meer tussen
verschillende kanalen, maar willen overal dezelfde
en ononderbroken ervaring. Dit heet ook wel een
omnichannel ervaring. Dit is nog een stap verder
dan een multichannel ervaring. Multichannel wil
zeggen dat klanten kunnen kiezen hoe zij contact
zoeken met de organisatie, zoals online via de
website, telefonisch, of door een bezoek aan het
kantoor of de winkel. Bij een omnichannel benade-
ring staan deze kanalen niet los van elkaar. 

Datagedreven sturing

Instant gratification

Een laatste uitdaging is datagedreven sturen voor
een perfecte klantervaring. Alle digitale klant-
interacties leveren een schat aan data op. 
Eventueel gecombineerd met andere databronnen
zorgt dit voor een completer beeld van de klant-
en en hun gedrag. Dit kan gebruikt worden om
producten en service te optimaliseren, om beter
gevonden te worden door potentiële klanten en om
tevreden klanten aan je organisatie te binden. Het
gedrag van de klant is namelijk moeilijk te
beïnvloeden, maar door te luisteren naar waar de
klant op welk moment behoefte aan heeft, bied je
hem of haar een optimale ervaring.

Gemeente Utrecht heeft data gebruikt om te
onderzoeken waar zorg nodig is, wat het effect is
van interventies in de buurt en of problematiek in de
wijken verschuift. Met data analyses worden
verbeteringen in onderhoudsprocessen ontdekt die
anders verborgen zouden blijven gebleven.

Klanten verwachten steeds vaker dat zij direct
worden bediend, zonder wachttijden en zonder
uitstel. 

Online services zorgen ervoor dat de klant het idee
krijgt direct geholpen te worden zonder wachttijden.

Creëer een klimaat van succes

Betrek mensen en breng de organisatie 

Implementeren en ondersteunen

Stap 4: Implementeer het ontwerp van de 
perfecte klantbeleving
In deze stap wordt het ontwerp werkelijkheid en
moet de perfecte klantbeleving in strategie en
cultuur verankerd worden. Dit betekent dat de
klantreis en de ontworpen dienstverlening aan de
hand van de ‘Service Blueprint’ in de organisatie
geïmplementeerd worden. Dit heeft impact op alle
managementlagen, medewerkers en afdelingen
binnen de organisatie. Zij dienen alle ruimte te
krijgen om deze verandering te ondersteunen of te
ondergaan.

Met de ‘acht-veranderstappen’ van Kotter11 wordt
de perfecte klantbeleving geïnitieerd door een
gestructureerde aanpak. Hierin clustert Kotter de
stappen in drie hoofdfases, die we vervolgens
uitlegen.

 1. Verhoog het urgentiebesef
 2. Vorm een leidend team
 3. Ontwikkel visie en strategie

op gang
 4. Communiceer de verandervisie
 5. Creëer breed draagvlak
 6. Realiseer kortetermijnresultaten  

 7. Consolideer en ga door
 8. Veranker het nieuwe systeem

Creëer een klimaat van succes
Binnen deze hoofdfase moet het urgentiebesef 
verhoogt worden, waardoor iedereen de noodzaak 
voor verandering sterker voelt. Het management 
levert hier een bijdrage aan door anderen te 
inspireren en het doel uit te dragen. 
Door deze voorbeeldfunctie worden meningen 
en cultuur positief beïnvloed. Zij zorgen zo voor 
een geweldige introductie, zodat enthousiasme 
ontstaat. 

Een leidend team implementeert de verandering. 
Dit is een groep met de juiste formele en informele 
invloed binnen de organisatie. Zij zorgen ervoor 
dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Zij 
zijn tevens verantwoordelijk voor een realistische 
CX-visie en -strategie. In voorgaande stappen (stap 
1 t/m 3) is hier al een bijdrage aan geleverd.

Betrek mensen en breng de organisatie op gang 
De implementatie van de perfecte klantbeleving, 
aan de hand van de ontworpen klantreis en Service 
Blueprint, valt of staat met interne betrokkenheid. 
Benoem daarom een aantal collega’s tot ambas- 
sadeur. Zij herkennen zich in de wens voor een 
nieuwe klantbeleving en verkondigen de visie 
tijdens de verandering. 

Deel de customer journey map en de service 
blueprint op verschillende plekken. Het zijn interne 

11. https://www.kotterinc.com/8-step-process-for-leading-change/
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communicatiemiddelen waardoor collega’s 
geïnspireerd raken. Zorg ervoor dat alle betrok- 
kenen deze informatie overal en op allerlei 
momenten tegenkomen. Het is niet alleen belang- 
rijk wáár deze gedeeld worden, maar ook hoe. 
Zorg dat deze info voor iedereen begrijpelijk en 
werkbaar is. Moet iedereen de details kennen? 
Of hebben sommigen voldoende aan onderdelen 
van deze info? 

Deze ambassadeurs krijgen ook mandaat om 
ervoor te zorgen dat andere medewerkers zich 
veilig en betrokken voelen. Hierdoor zal iedereen 
sneller een bijdrage leveren aan de gewenste 
verandering. Het management levert commitment 
zodat er breed draagvlak ontstaat. 

Door de verandering stapsgewijs te ondergaan 
kun je je focussen op kortetermijnresultaten. 
Sommige verbeteringen uit de klantreis kunnen al 
heel snel geïmplementeerd worden. Is er bijvoor- 
beeld behoefte aan richtlijnen hoe om te gaan met 
boze en geïrriteerde klanten, dan kan er alvast een 
standaard werkwijze geïntroduceerd worden en 
op een later tijdstip kan deze per persona uniek 
gemaakt worden. Deze ‘quick wins’ hebben snel 
effect en kunnen dan ook direct gevierd worden. 
Hierdoor worden medewerkers gestimuleerd en 
blijft de verandering een gewenst tempo behoud- 
en.

Implementeren en ondersteunen
Elke verandering wordt gevalideerd en eventueel 
verder verbeterd (continu verbeteren). Word 
daarbij niet overmoedig en betrek klanten bij de 
nieuwe ervaringen. Zo toets je elke stap. 

De veranderingen moeten daarnaast verankerd 
worden in het gedrag van medewerkers. Door- 
lopend meten en evalueren is belangrijk om de 
verandering te borgen. Maak van het verbeteren 
van de perfecte klantbeleving een continu proces, 
zodat de organisatie in staat is om steeds snel 
pijnpunten weg te nemen of nieuwe invalshoeken 
te implementeren.

Zo creëer je een cultuur waarin continu verbeter-
en van de klantbeleving centraal staat, en zorg je 
ervoor dat een optimale klantbeleving een gedeel- 
de verantwoordelijkheid van de hele organisatie is.
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Alle consumenten willen een uitstekende klant- 
beleving. Zonder een sterk klantgerichte cultuur 
maakt een bedrijf zichzelf kwetsbaar voor de 
concurrentie. Mobilee heeft een top 15 tips & tricks 
samengesteld om jouw klantbeleving te perfec- 
tioneren op basis van ervaring bij haar klanten. 

1. Luister naar je klanten, en luister écht
Luisteren is een geweldige manier om te leren. 
Luister vanaf het begin naar potentiële klanten, 
zelfs als ze nog geen klant zijn. Laat ze hun prob- 
leem uitleggen en neem dat serieus. Houd je oren 
open, want je weet nooit wanneer je welke es- 
sentiële informatie krijgt. En die informatie is vaak 
het verschil tussen het oplossen en niet oplossen 
van het probleem.

2. Toon empathie
Empathie is wat je klantenserviceteam laat opval- 
len. In een real-time omgeving moet het tonen van 
empathie de standaardaanpak zijn, want het vormt 
de basis voor oplossingen waar alle partijen blij 
mee zijn.

3. Zorg voor een lach
Door een lachend gezicht voelen je klanten zich 
welkom. Het zet de toon van het gesprek, waar- 
door je toegankelijker wordt. Ook via de telefoon 
is een glimlach te horen. Mensen vinden het fijn als 
je op een ontspannen en positieve manier en met 
een glimlach tegen ze praat.

4. Ga een stapje verder, doe iets onverwachts
Dit is een van de belangrijkste klantenservicetips, 
succesvolle bedrijven doen altijd iets extra’s voor 
hun klanten. Soms moet je gewoon een stapje 
extra zetten. Een onverwachts kaartje of bloemetje 
als er iets vervelends is gebeurt is een simpel voor- 
beeld wat alle klanten kunnen waarderen.

 
5. Een geweldige laatste indruk
De eerste indruk is belangrijk, maar de laatste net 
zo goed. Word nooit te makkelijk! Laat klanten alti- 
jd achter met een glimlach op hun gezicht. En volg 
klanten die hebben gebeld met een probleem 
altijd op. Dit geldt ook voor potentiële klanten met 
wie je hebt gesproken. Zelfs als ze nu niet kopen, 
kunnen ze dit in de toekomst doen. Of nog beter, 
je door de goede indruk die je hebt achtergelaten 
promoten bij anderen.

 
6. ‘Nee’ is geen antwoord 
Klantenservicemedewerkers spreken namens het 
bedrijf. Als een medewerker nee zegt, zegt het 
bedrijf nee. Nee is nooit een legitiem eindant- 
woord. Situaties kunnen beginnen met een ‘nee’ of 
we ‘weten het niet’, maar in het volgende stadium 
moet je altijd een positieve draai geven. Zorg voor 
alternatieven en een bevredigend antwoord. 

7. Gebruik de juiste technologie
Goede klantenondersteuning ontstaat wanneer je 
technologie combineert met de menselijke maat. 

De 15 beste 
tips & tricks
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Er zijn verschillende tools en software beschikbaar 
om de klantervaring te verbeteren, en de meeste 
bedrijven zijn ver in hun digitalisering. Enkele voor- 
beelden zijn Live-chat, Live messenger, Chatbot, 
Helpdesk Tooling, CRM Tooling en Customer 
Journey Orchestration tooling. Maar alleen een 
tool is niet genoeg, klantenservice is mensenwerk.

8. Creëer een band en vertrouwen
Het creëren van een emotionele band met klant- 
en is moeilijk. Vertrouwen winnen betekent een 
paar dingen begrijpen. Mensen doen graag zaken 
met mensen, in plaats van met bedrijven. Contact 
opnemen is belangrijk. Je moet communiceren 
met je klanten. Je moet luisteren, hun problemen 
oplossen en hun vragen beantwoorden. Je moet 
ze adviseren over zaken die ze niet begrijpen. 
Je moet te allen tijde eerlijk zijn. Je moet op ze 
letten. En natuurlijk moet je voldoen aan de 
verwachtingen van de klant.

9. Positieve houding
Een positieve houding is een integraal onderdeel 
van een goede klantenservice en klanttevreden- 
heid. Mensen kunnen niet anders dan positief 
reageren op vriendelijkheid - we zijn op deze 
manier connected.

10. Klanten op de juiste manier corrigeren 
De klant heeft niet altijd gelijk! Ze zijn menselijk.
Misschien hebben ze de verkeerde informatie. 
Maar als het gaat om het corrigeren ervan, is een 
zachte aanpak van vitaal belang. Wees kalm. 
Zeg dat je graag helpt. Vergeet niet dat je ze 
opvoedt en geen ruzie maakt. Probeer je in te 
leven.

11. Verontschuldig je voor het ongemak
Wat het probleem ook is, als dat veroorzaakt wordt 
door een fout van de organisatie, is het belangrijk 
dat te benoemen. Zeg oprecht sorry en vermeld 
dat je actie onderneemt om ervoor te zorgen dat 
dit niet opnieuw gebeurt. En doe het dan ook.

12. Verspil geen tijd
Wanneer klanten je bellen, hebben ze een 
probleem en ze verwachten dat dit snel wordt 
opgelost. Een effectieve en efficiënte oplossing 
maakt je klanten blij en verbetert hun indruk van 
je merk of bedrijf. Doe je dit niet, is de kans groot 
dat ze overstappen naar een concurrent.

13. Zo snel mogelijk optreden
Verspil de tijd van je klant niet, maar hoe zit het 
met het verspillen van je eigen tijd? Een snelle 
oplossing betekent ook dat je tijd overhoudt om 
je op andere dingen te concentreren. Bijvoor- 
beeld om het volgende probleem aan te pakken. 
Zo verspil je geen geld en middelen. Bovendien 
voorkomt een efficiënt team ophoping van vragen.

14. Hou klanten up-to-date
Mensen blijven graag op de hoogte. Informeer 
daarom je klanten over de voortgang van onder- 
steuningstickets, productupdates en andere 
processen die hen aangaan, vooral als er 
onverwachte vertragingen zijn. 
Manage altijd hun verwachtingen.

15. Zeg dankjewel
‘Bedankt’. Zo simpel, maar toch zo krachtig. Een 
bedankje op het juiste moment helpt bij het op- 
bouwen van vertrouwen. Het begint klein. Bedank 
klanten voor het verstrekken van hun informatie, 
als ze worden doorverbonden of in de wacht 
worden gezet.
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Dit e-book is tot stand gekomen 
door Thijs van Tol. Thijs is werkzaam als

geassocieerde consultant bij Mobilee
en expert op het gebied van

klantbeleving, operational excellence,
proces- en programmamanagement. Hij

heeft een Master of Science in
Information Sciences aan de 

Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Klantcontactstrategie en kanaalstrategie
Klantgericht organiseren (Anywhere/anyhow/
anytime/any device)
Customer journey mapping 
Realisatie en gebruik van datagedreven
klantinformatie

Hoewel de perfecte klantbeleving essentieel is, is
dit bij veel organisaties nog niet écht perfect. Geen
wonder, want uit dit e-book blijkt wel dat het nog
niet zo eenvoudig is om altijd aan de toren 
hoge verwachtingen van klanten te voldoen. 
Of deze zelfs te overtreffen.

Mobilee management & advies helpt je graag bij het
opstellen van huidige en ideale klantreizen. 
Zo maken we de kansen en het verbeterpotentieel
inzichtelijk en kan jouw organisatie gestructureerd
toewerken naar het gewenste resultaat.

De ervaren professionals van Mobilee kijken met
een frisse blik naar jouw situatie zodat snel 
duidelijk wordt waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Actuele thema’s waar onze expertise bij kan
bijdragen zijn:

Onze consultants helpen organisaties kansen te 
grijpen door te excelleren in analyse en realisatie- 
vraagstukken. Rollen die wij regelmatig invullen 
zijn bijvoobeeld die van Customer journey expert, 
Business consultant en Data analist. 

 
Mobilee is verkozen nummer 1 consultancy door 
MT Sprout en helpt als realisatiepartner bij de 
perfecte klantbeleving uit dit e-book. 
Meer informatie of een vrijblijvend kennisgesprek? 
Neem dan contact op.

 
Mobilee management & advies
Creative Valley 
Orteliuslaan 7 
3528 BA Utrecht 
T 030-767 0350
M info@mobilee.nl 

Mobilee management & advies helpt bij de Perfecte Klantbeleving 


