
10 EENVOUDIGE CHECK-VRAGEN OM DE 
KLANTBELEVING MET 30% TE VERBETEREN 

Klanten blijven langer, kopen meer en bevelen jou aan!



‘Terugwennen’  bestaat niet.

Gelukkig gaat Nederland weer wat meer ‘open’!
Maar of alles ook weer wordt, zoals het was… 

Dat betwijfel ik. En dat hoeft ook niet. Want het afgelopen jaar 
heeft ons ook veel geleerd. We doen nu vaak op compleet andere 
manier ons werk. En de klant van tegenwoordig zet compleet 
andere stappen. 

Houd daarom de klantreis weer eens kritisch tegen het licht!

Benut jij nu alle nieuwe (digitale) écht optimaal? 
Of laat je ook nog veel liggen?

Ik heb 10 eenvoudige check-vragen voor je…



1. WIE BEN JE IN 2030? 
DURF JE SAMEN MET JE TEAM TE DROMEN ÉN TE GELOVEN? 
NIET ALLEEN IN AANTALLEN EN OMZET, MAAR OOK OVER WÍE JULLIE IN 2030 ZIJN? 

Al jarenlang is Centraal Beheer één van mijn opdrachtgevers. In 2016 formuleerden zij een zeer ambitieus doel: ‘Wij worden 
de meest klantvriendelijke verzekeraar van Nederland met een NPS van +50”. De ene helft van het bedrijf dacht ‘zijn we gék 
geworden’. En de andere helft van het bedrijf dacht ‘gaaf, daar gaan we voor!’. 

Twee jaar later, in april 2018, won Centraal Beheer de ‘Customer First Award’. Volgens de Nederlandse consumenten is 
Centraal Beheer inderdaad de klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland. En Centraal Beheer Zakelijk werd begin dit jaar 
(2021) voor het 3e jaar op rij uitgeroepen tot de beste zakelijke verzekeraar. Wát een prestatie! 

De ambitie voor 2030? Dan is Centraal Beheer de meest geliefde dienstverlener van heel Nederland. Dagelijks relevant in 
het leven van miljoenen huishoudens. En met de klushulp en overige zeer succesvolle diensten, is zij hard op weg… 
Dus nu even terug naar jouw eigen situatie…. 

Check 1: Waar gaan jullie voor? 
Durf te dromen, ergens voor te gaan en dan… te gelóven!



2. WELKE MERKWAARDEN MAKEN JOUW ORGANISATIE UNIEK? 
WAT IS JE BELOFTE EN HOE MAAK JE DIT WAAR? BIED JE EEN CONSISTENTE MERKBELEVING? 

Check 2: Welke merkwaarden zijn typérend voor jouw organisatie?
En dubbelcheck: weet iedereen in jouw team dat ook? 
Maak Merkwaardig hét Verschil. 

Met merkwaarden creëer je het imago dat je als bedrijf wilt uitstralen. Dat imago moet de klant tijdens de hele 
klantreis ervaren. Dat heet merkbeleving: Hoe ervaart de klant je merk en waar associeert hij dat mee? 

Merkwaarden typeren een bedrijf. Ze gaan niet over wat een bedrijf doet, maar hóé dat bedrijf dat doet. Ze laten 
zien wat jouw organisatie anders maakt dan anderen. Het is geen marketingtrucje, maar ze komen uit het hart. 
Ze worden zowel intern als extern doorleefd en beleefd. Door de klantreis in te richten vanuit de merkwaarden, zorg 
je voor een uniforme en onderscheidende klantbeleving. 
Voorbeelden zijn: toegankelijk, snel, eenvoudig, persoonlijk, gastvrij. 



3. WIE IS JOUW IDEALE KLANT? 
VOOR WIE WERK JE HET ALLERLIEFST? WELKE KLANTEN GEVEN OPRECHT VOLDOENING?  
EN, OOK BELANGRIJK, WELKE KLANTEN LEVEREN HET MEESTE OP? 

Déze klanten wil je aantrekken. Híer wil je er nog veel meer van! 
Heb je helder in beeld wat de belangrijkste kenmerken en uitdagingen zijn van deze klanten? 

Maak dit eens héél concreet. Geef jouw ideale klant letterlijk een naam en een gezicht. Dit noemen we 
‘persona’s. In al je uitingen ‘praat’ dit een heel stuk makkelijker. 

Check 3: Wie is jouw ideale klant?
Zorg dat hij zich als geroepen voelt!



4. HOE ‘ONWEERSTAANBAAR’ BEN 
JE VOOR EEN KLANT?  
WAT DÉNKT, DÓET EN VÓELT JE IDEALE KLANT 
PRECIES? 

Regelmatig kijken vanuit het perspectief van de klant is essentieel. 
Het uitwerken van de klantreis is hiervoor het perfecte instrument. 

Stap voor stap breng je in kaart: wat dénkt, dóet en vóelt onze ideale 
klant eigenlijk precíes. Je stapt in zijn schoenen en verplaatst je in zijn 
emotionele belevingswereld. 

Maak het verschil op ‘de momenten die er toe doen’
Maken jullie het verschil al als de klant zich nog aan het oriënteren is? 
Zo ja, hóe dan? Of zit jullie kracht juist meer in de aankoopfase?

Teken de reis samen met je team eens uit. Maak het héél concreet. 
Met de ‘Management Klantreis-formule’ help ik je hierbij. 

Check 4: Hoe ziet de klantreis eruit van jouw ideale klant? 
Kom tot nieuwe inzichten én de motivatie om ermee aan de slag te gaan! 

http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook
http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook


5. HOE ZORG JE VOOR EEN ONUITWISBARE EERSTE INDRUK? 
VOELT EEN NIEUWE KLANT ZICH OOK ‘EVEN GEZIEN EN BIJZONDER’? 
EN HEB JE EEN ONDERSCHEIDEND WELKOMSTPROGRAMMA? 

Voor een uitzonderlijk hoge klantwaardering is een emotionele connectie nodig. Die ontstaat door klanten positief te 
verrassen en te verwonderen. Een klant wil het gevoel ‘alsof hij jullie enige klant is’. En bijvoorbeeld alleen al een zin als 
‘Wat leuk dat u voor het eerst een offerte bij ons aanvraagt!’, zorgt al een beetje voor dit gevoel.

En dan? Hoe vaak hoort die nieuwe klant het eerste jaar nog eens iets van je?
Uit onderzoek blijkt dat als een nieuwe klant nog een product of dienst afneemt (of alleen al een ‘mijn-account’ aanmaakt!), 
dan is de kans 50% groter dat hij over een jaar nog steeds klant is. Het loont dus de moeite om na te denken over een 
onderscheidend welkomstprogramma. Welke waarde kun jij het eerste jaar vrij makkelijk toevoegen? 

Check 5: Hoe ziet jouw welkomstprogramma eruit? 
Ontwerp een onderscheidend welkom! 



6. HOE VAAK HOORT EEN BESTAANDE KLANT IETS VAN JE? 
EN ZIJN DIT OOK WAARDEVOLLE CONTACTMOMENTEN VOOR DE KLANT?
OF GAAT DIT ALLEEN OVER JE EIGEN DIENSTVERLENING?

Check 6: Wat zijn de 3 gewaardeerde klantcontactmomenten per jaar?
Oprecht blije klanten blijven langer, kopen meer en bevelen jou aan!

Heb je ooit wel eens berekend wat het werven van een nieuwe klant kost? Nee? Dan daag ik je uit dat een keer te doen. 
Een oprecht blije klant die langer blijft, meer koopt en jou dan ook nog aanbeveelt, is echt goud waard! 
Breng eens in kaart wie jouw 20% meest waardevolle klanten zijn (80/20-regel). Ik kan mij voorstellen dat je deze 

topklanten graag jaarlijks fysiek wilt ontmoeten. Het segment daaronder spreek je misschien 1x per jaar telefonisch en het 
onderste segment bedien je misschien wel volledig online. 

Ook dit maak je met het uitwerken van een klanteis samen héél concreet: Wie wil jij op welke manier bedienen? 
En vervolgens ontwerp –en plan!- je per segment 3 gewaardeerde klantcontactmomenten per jaar. 
Voorbeelden zijn: (online) inspiratie sessies of video’s, webinars, recepten, een persoonlijke tip via LinkedIn, et cetera. 



7. HOE SPELEN JULLIE IN OP DE EMOTIECURVE?
HEEFT DE KLANTREIS VOLDOENDE CONTRAST EN EEN PIEKEIND?

Check 7: Heeft jouw klantreis voldoende contrast en sluit je af met een piekbeleving? 
Juist het contrast zorgt voor een uitzonderlijk hoge klantwaardering!

Een beleving wordt alléén onthouden als deze afwisselend positief en negatief is (‘contrast’) en een klant herinnert zich nog 
het laatste gevoel (‘piekeind’). Dus op alle klantcontactmomenten een 9+ ervaring creëren, dat is niet alleen heel duur, het 
werkt ook niet: ‘een flatliner is een deadliner’. In de ‘Management Klantreis-formule’ ga ik hier verder op in. 

Het is daarom cruciaal om op de momenten van de waarheid een 9+ ervaring te creëren én de reis positief af te sluiten. 
De reis positief afsluiten bereik je vaak al met iets heel kleins. Soms is het oprecht nabellen van een klant al voldoende. 
Maar je kan de klant ook verrassen met een kleine attentie. Ik geloof zelf niet zo in ‘standaard’ cadeautjes, maar juist wel in 
een stukje extra waarde; iets dat je makkelijk kan delen, wat schaalbaar is en iets extra’s toevoegt voor de klant. 

http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook
http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook


8. WAT ZEGT DE KLANT NÚ OVER JOU? WAT WÍL JE DAT HIJ ZEGT?
HEB JE WELEENS EEN AANTAL DIEPTE-INTERVIEWS AFGENOMEN?

Als je een klantreis uitwerkt, dan stap je samen met je team in de schoenen van de klant. Maar kloppen jullie aannames 
wel? Het is bijzonder leerzaam om de klant actief te betrekken. 
Dit kan met kwalitatief onderzoek. Dat wil zeggen je vraagt een aantal klanten om een logboek bij te houden of je 

interviewt een tiental klanten. En het kan met kwantitatief onderzoek. Dan zet je bijvoorbeeld een (aanvullende) enquête uit 
onder een veel grotere groep klanten. 

Start eens met een tiental diepte-interviews. Dat geeft vaak al zulke mooie inzichten! En krijg je waanzinnig mooie 
feedback? Vraag of je er een korte samenvatting van mag maken voor op je website!

Check 8: Wat zegt de klant écht over jou?
Leer van de tips. Geniet van de tops. Dit is waar je het voor doet toch!?



9. HOE MAAK JE HET CONTACT ONDERSCHEIDEND PERSOONLIJK?
MET WÍE DOET JOUW KLANT PRECIES ZAKEN? 
EN WAT BETEKENT DIT VOOR JE ‘BEDIENING VAN DE TOEKOMST’? 

Check 9: Met wíe doet jouw klant zaken? 
Maak het contact onderscheidend persoonlijk!

Mensen doen zaken met mensen. We willen tegenwoordig graag weten wíe zich voor ons inspant. En dan het liefst ook nog 
wat deze persoon beweegt. Natuurlijk zijn prijs en kwaliteit heel belangrijk. Maar er is er echt maar 1 die het verschil maakt…
Maak jouw klantcontact dus zo persoonlijk mogelijk. Ben je een restaurant? Stel dan ook de kok even voor. Dat is 

motiverend voor de kok, hij weet voor wie hij het doet. En het maakt het persoonlijker voor de klant (feedback wordt opeens 
ook zoveel constructiever!). Ben je een zakelijk dienstverlener? Een foto onder je e-mail is een must. Maar een persoonlijk 
voorstel-filmpje werkt misschien nog wel veel beter. 

Enne.. omarm alle nieuwe digitale mogelijkheden! Wat betekent dit voor jouw ‘ideale bediening van de toekomst’? 
Bel via teams, deel je scherm voor het uitleggen van complexe zaken, geef spontaan een webinar voor een tiental klanten 

(het hoeft tegenwoordig ook allemaal niet zo georganiseerd!).



10. HOE KOM JE NAAR EEN TEAM KOPLOPERS?
HOE VERLEID JE JOUW TEAM OM DE KOPPEN BOVEN HET MAAIVELD UIT TE STEKEN?

Check 10:  Hoe zorg je dat jouw team écht het verschil maakt?
Doen is het nieuwe denken!

‘Het liep toch altijd uitstekend? We doen het al jaren zo!’ 
‘I have no time for these fancy new toys!’

Hoe zou het voor je zijn als het team sámen ook gaat dóen: 
eigenaarschap pakken, ondernemerschap laten zien, 
experimenteren met een nieuwe bediening. 

De crux? Samen met je team creëren! Eenvoudig. Stap voor stap.
Met de Management Klantreis-formule help ik je daarbij. In 7 

praktische stappen creëer je een heldere ambitie, de ideale 
klantreis en een team wat het ook écht gaat waarmaken! 

http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook
http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook


WIL JE MEER

KUN JE ALLE VRAGEN ZO BEANTWOORDEN? 
COMPLIMENTEN. JIJ BENUT KANSEN OPTIMAAL!

IS ER NOG WEL WAT WERK AAN DE WINKEL? 
DAT KOMT GOED UIT ; ). DIT IS HET MOMENT! 

Ben jij die manager of ondernemer die direct aan de slag wil?

Dit is je kans! Binnenkort start ik met een EENMALIGE PILOT.

Lees meer over de 
‘De Management Klantreis-formule voor een team met impact!’

Hoe je in 8 weken een winstgevende klanteis realiseert

http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook
http://www.merkwaardigverschil.nl/zokanhetdusook


ENKELE KLANTEN AAN HET WOORD

“Door haar jarenlange ervaring op het gebied van klantcontact en customer experience weet Mireille als geen 
ander welke behoeften er leven bij de klant van vandaag de dag.  En hoe daar succesvol op in te spelen.”
Pieter Franssen
Marktmanager en Productowner Centraal Beheer

“Mireille heeft bij Financiële Diensten met haar veranderprogramma Merk-Waardig Gedrag een super resultaat 
neergezet als het gaat om klantbeleving (NPS) en medewerkersbetrokkenheid. Op een eigen en authentieke 
manier weet Mireille haar omgeving te inspireren om “Extreem klantgericht” ook echt waar te maken.”
Pieter Louter
Divisievoorzitter Centraal Beheer

“Mireille heeft ons MKB-adviesteam onder haar hoede genomen en het resultaat is dat wij dagelijks 
kleine geluksmomentjes toevoegen aan onze dienstverlening. En dat wij nu op een zeer persoonlijke 
en verrassende manier communiceren met onze klanten.”
Dick Vos
Commercieel Directeur Veldhuis Advies

www.merkwaardigverschil.nl/klantervaringen

http://www.merkwaardigverschil.nl/klantervaringen
http://www.merkwaardigverschil.nl/klantervaringen


TOT SLOT
PLAN EEN GRATIS INSPIRATIE GESPREK IN

Wil je weten welke kansen er liggen voor jouw organisatie?
Even sparren kan altijd.

Ik beloof je dat het je sowieso 3 waardevolle inzichten oplevert
Als je de url van je website achterlaat, dan doorloop ik namelijk zéker alvast 
jouw (online) klantreis ter voorbereiding op ons gesprek. 

Plan een vrijblijvend inspiratiegesprek 

Spreken wij elkaar binnenkort? Leuk! Ik zie er naar uit!

Hartelijke groet,

Mireille

http://https://calendly.com/mireille-agenda/inspiratiegesprek


YOU DON’T HAVE TO BE 
GREAT TO START, 
BUT YOU HAVE TO 
START TO BE GREAT.

-Zig Ziglar-


