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Klanten waarmee wij impact maken



Waar ga ik het over hebben?

5

1. Wat is een Customer Journey?
2. Waarom is klantervaring belangrijk?
3. Waarom blijkt het lastig te zijn om een goede 

klantervaring te realiseren?
4. Hoe kan jij die excellente klantervaring wel 

realiseren?
5. Vragen
6. Meer weten?



Een paar praktische dingen

6

• Eigen geluid en video graag uit tijdens de 
presentatie

• Ik zal je ook een aantal vragen stellen via die je in 
de chat kan beantwoorden. Sander zal de 
antwoorden doornemen 

• Vragen zal ik tegen het einde van de presentatie 
beantwoorden, maar stel vragen gelijk in de chat. 
Sander zal ze dan aan mij stellen

• De handout krijgen jullie na het congres
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Heb jij zelf wel eens een 
Customer Journey opgesteld 

of meegewerkt aan het 
opstellen ervan?



Wat wil jij meenemen uit deze 
sessie?



Wat is een
Customer 
Journey?



Het juiste perspectief
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Customer Experience Management

• Van inside out naar outside in

• Denken vanuit de klant
• Anders organiseren om doelen te behalen

De Customer Journey is een proces en een tool

• Kijk vanuit het perspectief van de klant

• Onderzoek de behoeften, ervaringen en frictie
• Breng dit visueel in kaart => het sluitstuk van onderzoek en 

analyse
• Proces misschien nog wel belangrijker dan de tool
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Waarom is 
klantervaring
zo belangrijk?



De klant is de sleutel tot succes
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Een ontevreden klant is bad for business

• Ontevreden klanten zorgen voor een hogere Cost2Serve

• Ontevreden klanten vertellen sneller over negatieve ervaringen
• Ontevreden klanten gaan sneller naar de concurrent

De digitale transformatie is een kans

• Klantwaarde begint bij de behoeften van de klant

• Goede digitale dienstverlening kan het verschil maken
• Controle en personalisatie

• Wegnemen pijnpunten en inspelen op behoeften die nog niet 
beantwoord worden
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“Well-designed experiences can 
help companies build customer 

loyalty, attract and maintain 
employees and rise above the 

competition.”

ROSSMAN & DUERDEN



Waarom blijkt 
het lastig te 
zijn om een 
goede 
klantervaring 
te realiseren?



De praktijk is weerbarstig
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• Experience Gap (80% vs. 8%)
• Feasibility is een B***H
• Complexe organisaties met veel legacy systemen
• Silo’s met tegenstrijdige targets
• Weinig focus, want alles heeft prioriteit
• IT backlog voor komende 3 jaar gevuld
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Wat vind jij de grootste 
belemmering voor het 

realiseren van een betere 
klantervaring?



Hoe kan jij die 
excellente 
klantervaring 
wel 
realiseren?





Strategisch
Strategische klantreis

Tactisch
Klantreis fase of productgroep

Operationeel
Primaire processen





Doel

Start

1: Breng de huidige klantervaring in kaart

2: Bepaal de gewenste klantervaring

5: Bouw de oplossingen die wenselijk, haalbaar en 
uitvoerbaar zijn

3: Definieer en prioriteer de gaps tussen de gewenste en huidige 
ervaring

4: Ontwerp en test oplossingen om de 
gewenste ervaring te realiseren

6: Maak de impact op de klantervaring meetbaar







Spouwmuurisolatie – breng de huidige klantervaring in kaart

Fases

Doelen

Verwachtingen

Acties

Triggers Oriëntatie Aanschaf Installatie Profiteren Probleem/ 
vragen

Selecteren 
juiste partij

Lastig om  
keuze te 
maken

Reviews 
bekijken

Offertes 
opvragen

Afspraak 
installatie 

maken

Energie 
rekening 
bekijken



Spouwmuurisolatie – de huidige klantervaring in beeld

Fases

Doelen

Verwachtingen

Acties

Triggers Oriëntatie Aanschaf Installatie Profiteren Probleem/ 
vragen

Selecteren 
juiste partij

Lastig om  
keuze te 
maken

Reviews 
bekijken

Offertes 
opvragen

Huh.. Bij wie heb 
ik dit nu 
gekocht?

Ik weet nou niet 
of ik mijn 

investering 
terugverdiend 

heb..

Afspraak 
installatie 

maken

Energie 
rekening 
bekijken





Spouwmuurisolatie – van huidige naar gewenste klantervaring

Fases

Doelen

Verwachtingen

Acties

Triggers Oriëntatie Aanschaf Installatie Profiteren Probleem/ 
vragen

Selecteren 
juiste partij

Lastig om  
keuze te 
maken

Reviews 
bekijken

Offertes 
opvragen

Afspraak 
installatie 

maken

Energie 
rekening 
bekijken



Spouwmuurisolatie – gaps tussen de gewenste en huidige klantervaring

Fases

Doelen

Verwachtingen

Acties

Triggers Oriëntatie Aanschaf Installatie Profiteren Probleem/ 
vragen

Selecteren 
juiste partij

Lastig om  
keuze te 
maken

Reviews 
bekijken

Offertes 
opvragen

Afspraak 
installatie 

maken

Energie 
rekening 
bekijken





Spouwmuurisolatie – prioriteer de gaps

Fases

Doelen

Verwachtingen

Acties

Triggers Oriëntatie Aanschaf Installatie Profiteren Probleem/ 
vragen

Selecteren 
juiste partij

Lastig om  
keuze te 
maken

Reviews 
bekijken

Offertes 
opvragen

Afspraak 
installatie 

maken

Energie 
rekening 
bekijken

1. 2.1. 3.



Ontwerp en realiseer oplossingen voor geprioriteerde gaps

Gap 1 Gap 2 Gap 3 Gap 4

Marketing & sales

Klantenservice

IT

Installateur

User story 
1

User story 
2

User story 
3

User story 
4

User story 
5

Fix the basics Design Sprint Onderzoek & analyse Work in progress



Maak met metrics en interviews meetbaar of de klantervaring verbetert

Fases

Doelen

Verwachtingen

Acties

Metrics

Triggers Oriëntatie Aanschaf Installatie Profiteren Probleem/ 
vragen

Selecteren 
juiste partij

Lastig om  
keuze te 
maken

Reviews 
bekijken

Offertes 
opvragen

Afspraak 
installatie 

maken

Energie 
rekening 
bekijken

% % %



Succesfactoren

1. Start met een afgebakende dienst of product
2. Data is goed, maar ga ook echt in gesprek met 

klanten
3. Beschrijf de acties en ervaringen van de klant en 

maak er geen procesbeschrijving van
4. Betrek alle stakeholders die nodig zijn om meer te 

weten te komen over de klant, oplossingen te 
ontwerpen, te realiseren en impact te maken. Alle 
relevante silo’s moeten zich eigenaar gaan voelen

5. Maak zoveel mogelijk meetbaar en valideer 
regelmatig bij klanten

6. Deel de successen in de organisatie en laat zien dat 
samenwerking loont

7. Probeer zo snel mogelijk draagvlak te vinden voor 
de strategische klantreis



Zie jij een rol weggelegd voor 
de BA bij het opstellen van 

Customer Journeys? 





Meer weten?



Boeken



Podcasts



Bel me vrijblijvend voor 1 uur online sparren Consultancy

Support

Handout
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