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“Al meer dan 15 jaar aangestoken door het 
klantgerichtheid virus.”

dr. Zanna van der Aa

Bouwjaar 1978
Getrouwd met Willem

> 15 jaar praktijkervaring
Promotie onderzoek

Grondlegger KSM
Auteur Klantsignaalmanagement

CEM opleiding opgezet
Oprichter KSM fabriek



3

>2 miljoen kosten 
gereduceerd door

25% contactreductie én 
blijere klanten.

Steeds vanuit 2 stromen:
Klantbeleving en Digitalisering.

Is bijna altijd 
win-win situatie!

OHRA

© KSM fabriek 
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Iedere organisatie worstelt met dezelfde 
hamvraag: hoe verbeter ik mijn klantbeleving?

Greep uit de overtuigingen die ik tegenkom

“We zitten al jaren rond de 7 of 7.5.”

“Tevredenheid zegt niks, het gaat om NPS.”

“We zetten wel verbeteracties in, maar we 
zien de tevredenheid niet stijgen.”

“We hebben tig verbeteracties, maar we 
verzanden in de veelheid. Welke maken nu 
het verschil?”

“We willen zo kort mogelijke vragenlijsten. 
Liefst 1 cijfer en een open antwoord.”

??



Het is de combinatie van emotionele én 
functionele beleving die de waardering bepaalt.

5

Transactie

Emotie 
7+



En nee, top beleving betekent niet iedereen een 
bloemetje sturen of andere extremen…

“Wanneer waren uw 

verwachtingen 

overtroffen?”

“Nou, ze reageerden 

überhaupt…”

”We bellen u binnen 24u 

terug mevrouw”

“Blij verrast als dat echt 

gebeurt, want ik geloof niet 

meer dat een organisatie 

dat ook doet.”



Veel win-win

Basis is vaak niet op orde

Makkelijk, snel en goed

Start met kijken vanuit de 
klant!

Kern

Efficiency is geen vies woord als het gaat om 
klantbeleving, integendeel…
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Er zijn een aantal dingen die mis gaan als het 
gaat om het verbeteren van klantbeleving.

Te weinig klantperspectief

Geen oorzaak – gevolg analyses

Geen harde stuurinformatie

Geen koppeling met kosten

Geen focus op latente behoeften
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Daarom was de tijd rijp voor een nieuwe 
methodiek : klantsignaalmanagement.

KSM sluit 
aan bij de taal van de 

organisatie.

Het vertelt je precies aan 
welke knoppen je moet 

draaien voor hogere KTV en 
waar je kosten kunt 

reduceren door betere 
klantbeleving.

Kern
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Het essentiële raamwerk voor deze aanpak is 
de generieke én de detailklantketen.

Ik wil klant 

worden

Ik wil een 

product 

afnemen

Ik 

gebruik 

het 

product

Mijn 

situatie 

wijzigt

Ik zeg 

mijn 

product 

op.

Ik heb 

een 

vraag

De detailklantketen is cruciaal voor de juiste vragenlijst.
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Vanuit deze ketens zet je je onderzoek in om 
te komen tot de drivers voor tevredenheid.

Menselijkheid

(β=.69)

Online info over 

inschrijven (β=.12)

De vestiging 

(β=.25)

KTV

Inschrijven

6.5

R2=81%Online inschrijven 

(β=.17)

Duidelijkheid

(β=.43)

De top 7 items met meeste impact

1. De consulent is enthousiast over mijn 
sollicitatie.

2. Ik kreeg snel te horen of de werkgever mij een 
interessante kandidaat vond.

3. De consulent geeft me proactief advies hoe ik 
mijn kansen op werk kan vergroten.

4. Ik weet direct waar ik aan toe ben (na het 
reageren op de vacature)

5. Ook bij afwijzing krijg ik goede feedback over 
het waarom van de afwijzing.

6. De ontvangst op de vestiging was vriendelijk.
7. De consultant stelde me direct op mijn gemak.
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De generieke klantketen gebruik je ook om de 
kostenreductie van klantbeleving te bepalen.

Ik wil klant 

worden

# calls

# mails

# klachten

# bezoeken

top x calls

top x mails

top x klachten
top x klachten

Ik wil een 

product 

afnemen

# calls

# mails

# klachten

# bezoeken

top x calls

top x mails

top x klachten
top x klachten

Ik 

gebruik 

het 

product

# calls

# mails

# klachten

# bezoeken

top x calls

top x mails

top x klachten
top x klachten

Mijn 

situatie 

wijzigt

# calls

# mails

# klachten

# bezoeken

top x calls

top x mails

top x klachten

Ik zeg 

mijn 

product 

op.

# calls

# mails

# klachten

# bezoeken

top x calls

top x mails

top x klachten
top x klachten

Ik heb 

een 

vraag

# calls

# mails

# klachten

# bezoeken

top x calls

top x mails

top x klachten
top x klachten
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In de ogen van klanten is al gauw 30% van de 
contacten ongewenst: win-win dus!

30% investeringsruimte

Concreet zicht op verbeterpunten

Blijere klanten 

Hoe kom je hier achter?

Stel de vraag: “beste klant, hadden we 

wat u betreft dit contact kunnen 

voorkomen?”

100.000 klantcontacten per jaar betekent 

dus 300.000,- potentieel per jaar!



Drechtsteden & 
Amsterdam

Klanttevredenheid
Digitalisering

Klantcontact voorkomen

6.8 naar 8
Minder klachten

Sociale 
Dienst
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Klantsignaalmanagement bij Sociale Dienst 
Drechtsteden sinds 2014.

Drivers klanttevredenheid

Verbeteren klantbeleving

Kostenreductie vanuit klantbeleving

Digitaliseren vanuit klantbeleving

Klantketens opstellen

Driver analyses en continu meten

Klantketen teams aan het werk

6.8 

naar 

7.3 

en 

zelfs 8!



Met de resultaten kunnen we driver analyses 
maken zodat je precies weet wat effect heeft.

Baanbrekend 

Drechtsteden (β=.19)

Nakomen afspraken 

(β=.61)

Sollicitatie werkplek

(β=.22)

Huiswerk (β=.29)

Informatie over 

aanvragen via site SDD 

(β=.29)

Informatie bijeenkomst / 

Orientatiegesprek (β=.21)

Melding bij de SDD 

(β=.10)

KTV

Aanvraag
R2=69%

Beoordeling en uitkering verbeteren is 6x 
effectiever dan de website verbeteren.

Je weet hoe belangrijk functionele versus
emotionele items zijn voor je klanten.

Je weet of je de juiste vragen stelt (r2=69%).

Belang drivers kan anders zijn per 
doelgroep! Bij afgewezen aanvragen, zijn de 
emotionele items veel belangrijker.

Nakomen afspraken
• SDD komt haar afspraken na
• SDD is goed bereikbaar als ik vragen heb
• Na het indienen van de aanvraag kreeg ik op tijd (binnen 10 

dagen) antwoord of ik wel of niet recht had op een uitkering
• De eerste uitkering is binnen de afgesproken termijn 

overgemaakt



En met de continu realtime metingen zie je 
direct effect van je inspanningen.

Continu meten ≠ Continu analyseren!



Binnen half jaar

Inzicht in alle drivers van de 
stappen in de klantketen.

Voor klanten en kandidaten.

Met 2 gerichte acties binnen 
3 maanden van 7.1 naar 7.5 

in pilot.

Uitrol implementatie naar 
hele organisatie.

Randstad 
BE
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De customer journey van Randstad BE bestaat 
op hoofdlijnen uit 4 stappen.

De journey van kandidaten

De journey van klanten

Mijn 

opdracht 

stopt.



Vervolgens bepalen we de belangrijkste items, 
die gaan we continu meten (max 10).

De top 7 items met meeste impact

1. De consultant is enthousiast over mijn 
sollicitatie.

2. Ik kreeg snel te horen of de werkgever mij een 
interessante kandidaat vond.

3. De consultant geeft me proactief advies hoe ik 
mijn kansen op werk kan vergroten.

4. Ik weet direct waar ik aan toe ben (na het 
reageren op de vacature)

5. Ook bij afwijzing krijg ik goede feedback over 
het waarom van de afwijzing.

6. De ontvangst op de vestiging was vriendelijk.
7. De consultant stelde me direct op mijn gemak.

Als voorbeeld: Ik schrijf me in – kandidaten – NL 

Score

1. 3.9

2. 3.4

3. 2.9

4. 3.6

5. 2.9

6. 4.0
7. 3.9

Let op: 1 t/m 5 gaat allemaal over het vervolg na het reageren op vacatures



De metingen hebben pas waarde als er ook werkelijk 
verbeterd wordt op basis van deze inzichten.

Analyse van de scores

+ Plaatsen in juiste context

= Concrete verbeteracties!

Van meten naar doen!
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Aan de hand van pilots in de kantoren kijken we welke 
verbeteracties een positief effect hebben.
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Nulmeting N 1-meting N

Pilot kantoor 1 7,1 38 7,5 37

Controle kantoor 1 7,3 44 6,5 35

Pilot kantoor 2 6,6 38 6,4 21*

Controle kantoor 2 7,1 29 6,3 13*

Voor ”Ik schrijf me in” stijgt de tevredenheid van 

7.1 naar 7.5 na de verbeteracties!

* = N moet 30 zijn voor statistisch valide uitspraak

• Kantoor 1 heeft concrete acties ingezet op die drivers met meeste 

impact. Met resultaat!

• In het controle kantoor, daalt de tevredenheid in dezelfde periode 

sterk.

• In kantoor 2 is de N van de 1-meting nog te laag voor harde 

conclusies, maar weten we al waarom de stijging niet zo sterk is.



Customer Delight angels trainen

Starterskit en canvas

Coaching na implementatie

Integratie in KPI’s

Maturity level meting

Experience days operatie en leadership

En alles wat we gaandeweg nog 
verzinnen ;-)

Vervolgens rollen we een compleet change 
traject uit binnen de hele organisatie.
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En zo creëer je geen push maar een pull 
strategie van enthousiasme!


