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Enthousiaste klanten én
medewerkers maken je
organisatie succesvoller

NPS: voorspeller voor klantbehoud en potentiële groei
Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt bij een collega

Organisaties die het beste uit hun klanten en medewerkers halen, zijn succesvoller. Dat bewijs
wordt keer op keer geleverd en zien wij als Integron dan ook terug in de dagelijkse praktijk. De
Net Promoter Score (NPS) brengt dat helder in beeld. Voor veel organisaties is de NPS al jarenlang
de graadmeter om de loyaliteit en het enthousiasme van klanten te optimaliseren.

of relatie? NPS (Net Promoter Score) wordt berekend door
klanten de ‘NPS-vraag’ te stellen. Deze vraag kunnen klanten
met een cijfer van 0 t/m 10 beantwoorden. Vervolgens
behoren zij tot een van de volgende drie groepen:
•

Promoters: klanten die een 9 of 10 hebben geantwoord
op de NPS®-vraag. Zij bevelen je actief aan.

Hoewel een hoge NPS niet hét hoogste doel is, biedt

richten wij ons als Integron dan ook op het hoogst haalbare

deze wel het broodnodige inzicht om een excellente klant

voor onze klanten. Dit doen wij al sinds 1993 en dat maakt

beleving na te streven. Dat is een belangrijke uitdaging,

het mogelijk om jaarlijks een benchmarkrapport over NPS

want het levert je meer enthousiaste klanten op die jouw

in Nederland te publiceren. Dit rapport is gebaseerd op de

organisatie aanbevelen. Bovendien heeft het een positief

resultaten van 220 uitgevoerde klantonderzoeken in het

effect op je medewerkers. Het geeft namelijk voldoening

afgelopen jaar binnen de branches afval, bouw en installatie,

woord op de NPS®-vraag. Zij bevelen je niet of nauwe-

en motivatie om voor enthousiaste klanten te werken. Dat

groothandel, industrie, transport en logistiek, ICT en telecom,

lijks aan.

leidt weer tot minder verzuim en een lager verloop. Alles

en professionele, facilitaire en financiële dienstverlening.

bij elkaar genomen levert dit alles een fraaie wisselwerking
op, waarbij een optimale klantbeleving zich via een sterke

Naast de huidige klantbeleving verdiepen we ons per

NPS vertaalt naar een goede medewerkerbeleving en om

sector in de NPS in de tijd en de tevredenheid per touch

gekeerd. Als je medewerkers dan ook nog eens perfect

point in de customer journey. Daarnaast duiden we de ver

worden gefaciliteerd is de cirkel helemaal rond.

schillen tussen top-presterende organisaties met ‘gemiddeld
Nederland’. Waar liggen de knelpunten per branche en aan

Grootste B2B benchmark NPS in Nederland

welke knoppen moet je als organisatie draaien om toe te

Het beste uit klant en medewerker halen, werpt zijn vruchten

werken naar die excellente klantbeleving?

af. Met een integrale visie op klant- en medewerkerbeleving
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•

Passives: klanten die een 7 of 8 hebben geantwoord op
de NPS®-vraag. Zij bevelen je passief aan.

•

Detractors: klanten die een 6 of lager hebben geant-

De NPS is het percentage promoters min het percentage
detractors. Heb je 40% promotors en 20% detractors, dan
is je NPS-score +20. Heb je 20% promotors en 40% detractors, dan is je NPS-score -20.
De uitdaging voor organisaties is om de hoeveelheid
promoters te laten toenemen en de detractors te laten
afnemen. Daarnaast is het belangrijk om de promoters
enthousiast te houden. Zij zijn immers het beste visitekaartje voor je eigen organisatie.

5
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Customer experience
en NPS in Nederland

Ook in 2021 had corona nog veel impact,
maar de tendens was binnen de economie
echt anders dan in het ‘corona-uitbraakjaar
2020’. Dat jaar was vooral een erg onzeker jaar.
2021 was daarentegen het jaar van herstel en
compensatie. De economie groeide harder dan
voor de pandemie; wat voor de meeste sectoren
verschillende uitdagingen met zich meebracht.

naar +16 in 2021. Dit was in 2020 nog een score van +11.

Verwachtingen van de CX-consultant

Nadat een aantal jaren de NPS dus daalde, zien we deze

“Klant centraal zetten
weer steeds belangrijker”

dus voor het eerst weer stijgen.
Ondanks krapte (arbeid, grondstof, logistiek) in de markt en
corona zien we de dat klanten toch enthousiaster worden

Denk aan leveringsproblemen, personeelstekorten en

over de organisaties waarmee zij samenwerken. De hybride

schaarste van grondstoffen. Daarnaast waren veel B2B-

vormen van samenwerken lijken dan ook zijn vruchten af te

bedrijven door de pandemie in 2020 en 2021 genoodzaakt

werpen. Daarnaast zien we dat veel bedrijven steeds meer

om de buyer en customer journey te digitaliseren. Zo verliepen

aandacht hebben voor customer experience. Deze is steeds

bijvoorbeeld acquisitiegesprekken online via Teams, werden

vaker een strategische peiler. Ook worden er functies en af

trainingen omgezet in e-learnings en kwamen er meer webinars

delingen opgezet om customer experience in de organisatie

in plaats van ‘echte live’ events. Ook in hardere sectoren

in te bedden; met steeds meer succes.

bedrijfsleven daar de vruchten van. Veel positieve digitale
ontwikkelingen die voortkwamen uit de coronapandemie
zijn blijvend en/of worden op een hybride manier toegepast
in de customer journey. Deze digitalisering zorgt voor meer
efficiëntie, een groter bereik en uiteindelijk lagere kosten.

NPS stijgt naar +16 in 2021
De grote vraag is wat betekenen deze ontwikkelingen op
de lange termijn voor de klantbeleving én voor de mede
werkerbeleving? De antwoorden vinden we in benchmarks
cores van 2021. De algehele NPS in Nederland is gestegen

6 | I NTEG RON CUSTOME R E XP E R IE N C E IN N E DE R L AN D 2 0 2 2

ten. Daarbij is het zaak om de huidige klanten binnen
boord te houden en het klantenbestand verder uit
te bouwen. Customer experience zal dus hoog op de
agenda moeten staan binnen de boards in Nederland
om dit uiteindelijk te kunnen realiseren. Een grote uit

de digital journey met fysieke contactmomenten af?

NPS in de tijd

anders uit kwam te zien. De komende jaren plukt het

weer steeds belangrijker om de klant centraal te zet

mogelijk in te richten. Hoe wissel je op de juiste manier

en meer track en trace-opties.

customer journey er voor veel bedrijven noodgedwongen

groeien dan in 2021 (bron: CBS). Het wordt dan ook

daging is om buyer en customer journeys zo optimaal

zagen we een toename van remote inspecties, digital twins

Veel digitale ontwikkelingen zijn versneld, waardoor de

“De komende jaren zal de economie iets minder hard

Welke touchpoints moeten gewoon op orde zijn en

2021
33%

51%

NPS

op welke willen we ons onderscheiden? De komende

17% +16

jaren zal er ook binnen de B2B steeds meer aandacht
zijn voor customer experience, customer journeys, NPS

2020
29%

53%

18%

+11

2019
30%

52%

18%

+12

Promoters

aandacht van een directie en managementteam zal er
voor zorgen dat customer experience meer in het DNA

52%

17% +14

2017
29%

functies ontstaan, zoals CX-managers, NPS Managers,
Customer Journey Managers. Dit in combinatie met

2018
31%

en loyaliteit. Om deze reden zie je in veel sectoren

gaat zitten en als een ‘way of working’ wordt gezien.
De komende jaren verwacht ik dan ook een verdere
stijging van de NPS binnen B2B Nederland.”

52%
Passives

19%
Detractors

+10
Benjamin de Mooij
Customer experience consultant
7

Customer journey:
De menskant scoort goed

Employee experience als motor
voor customer experience

Kijkend naar de customer journey zien we dat vooral ‘de menskant’
goed scoort. Deze scores zijn ook gestegen ten opzichte van 2020.

We zien dat medewerkers het verschil maken in
de customer journeys van organisaties. Dit gaat
zowel om medewerkers met als medewerkers
zonder klantcontact. Daarnaast zijn er binnen
veel sectoren problemen bij het aantrekken van
(goed) personeel.

Concreet betekent dit dat accountmanagement en customer service hoger beoor
deeld worden. Uiteraard zien we binnen bijvoorbeeld de logistiek en de industrie
dat levertijden en het nakomen van afspraken onder druk staan. Klanten geven
binnen deze sectoren een aanzienlijk lagere score voor logistieke aspecten dan

Het aantrekken en behouden van medewerkers is belang
rijker dan ooit. De eNPS is in 2022 12. Hoewel dit de af
gelopen jaren is gestegen, is nog steeds slechts een op de
drie medewerkers een promoter (bron: rapport Employee
experience Integron). We hebben in dit onderzoek mede
werkers ook gevraagd of ze de eigen organisatie zouden
aanbevelen om zaken mee te doen. 81% van de mede

in 2020. Echter, klanten zijn op de hoogte van deze problemen en rekenen de

werkers die hun organisatie sterk aanbevelen als werkgever

leveranciers/partners hier niet volledig op af. Tot slot blijft klachtafhandeling

(eNPS) zou dat inderdaad doen. Werken aan enthousiaste

traditioneel een punt van aandacht voor veel organisaties.

medewerkers (promoters) werkt dus aanstekelijk voor zowel
nieuwe medewerkers als nieuwe enthousiaste klanten!

2021

2021

7,9 7,8

8,4

8,2

8,1
8,1
2020

8,1

7,7

2020

ideale omstandigheden om honderd procent voor de klant

8,0

te gaan. Hier ligt dus een enorme kans.

7,7

7,2
6,7

7,2

6,6

Account
manager

Logistiek /dienstverlening

Product of
dienst

Customer
service
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te voelen bij de organisatie waar ze voor werken. Daarnaast
vindt een op de vier de werkdruk te hoog. Dit zijn niet de

7,8

7,7

Daarnaast zegt slechts zo’n 30% zich echt trots en betrokken

Informatieverstrekking

Klachten

Value for
money

81%

van de
zeer enthousiaste
medewerkers beveelt
zijn werkgever aan
om zaken mee te
doen.

9
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Customer experience
per branche

Net als voorgaande jaren laten we in dit rapport de verschillen per branche zien. Zo scoren de
branches industrie en groothandel wederom goed. De branche groothandel voert met maar liefst
47% promoters de boventoon. De NPS bedraagt hier, net als in de industrie, +33 en scoort een
gemiddelde tevredenheid van 8,2. De ICT bevindt zich in de middenmoot met een NPS van +5.
De vraag naar ICT- en telecomdiensten neemt toe door de snellere ontwikkeling van digitale
technologie, mede door corona. Ook is deze branche in een stroomversnelling terechtgekomen
door het meer thuis- en hybride werken.

Corona zorgde ook voor een enorme piek in vraag naar
logistieke dienstverlening. Toch zien we een kleine daling
van de NPS. Deze bedroeg in 2020 +10 en in 2021 +9.
En voor het derde jaar op rij lukt het de bouw- en installatie

NPS per branche

Promoters

Industrie

Transport en logistiek

45%

43%

43%

43%

12%
14%

branche om de NPS te laten stijgen: +4. Klanten zijn vooral
tevreden over de actieve rol van de accountmanager en de
betrouwbare samenwerking.
Bij de afvaldienstverlening blijft de NPS in de min, maar is

33%

44%

24%

+9

+29 2020

32%

46%

22%

+10

ICT

47%
35%

40%
50%

24%

23%

+1

24%

-4

57%

21%

+1

61%

20%

-1

53%

20%

56%

Financiële dienstverlening

14% +33

24%

58%

+20

26%

53%

15%

Detractors

Facilitaire dienstverlening

+33 2021

Groothandel

Passives

18%
21%

+6
+5

22%
19%

het aantal detractors gedaald. Dat leidt tot een NPS van -5,
dit was in 2020 nog -7. De branche kampt met uitdagingen
als het verplicht scheiden van bedrijfsafval en de gevolgen

Professionele dienstverlening
29%

56%

van doorlopende contracten tijdens de coronapandemie,
terwijl er minder frequent bedrijfsafval werd ingezameld.
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29%

58%

Bouw en installatie
16%

+13

13% +16

19%
13%

Afvaldienstverlening
66%
73%

15%

+4

22%

52%

14%

-1

22%

49%

27%
29%

-5
-7
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Industrie: 2021 was een jaar van
belangrijke economische groei
Na het uitbreken van de coronacrisis in 2020 waren het moeilijke tijden voor de industrie en
nam de vraag toe. Echter 2021 was een jaar van belangrijke economische groei binnen deze
branche (bron: Rabobank). Achterstanden werden ingelopen en de vraag steeg. Naast de positieve
effecten van deze groei zijn er een aantal keerzijdes. Er zijn namelijk ook binnen de industrie
grote personeelstekorten, grondstofissues en leveringsproblemen van producten en diensten.
Ondanks de perikelen in de markt zijn klanten van industriële
organisaties niet minder enthousiast geworden. Sterker nog:
we zien juist een stijging in de NPS van +29 naar +33. Het

Verwachtingen van de CX-consultant industrie,
Benjamin de Mooij

aantal promoters neemt iets toe en het aantal detractors
iets af. Daarmee is de industrie wederom de beste scorende

“Ook binnen de industrie krijgt customer experience meer

customer experience-sector.

en meer aandacht. Er wordt meer onderzoek gedaan naar
klantbeleving en er worden functies gecreëerd, zoals een

Binnen de customer journey zien we zaken rondom logistiek

customer experience manager.

en de ondersteuning van customer service wel verder dalen.
Dit is uiteraard te relateren aan de logistieke problemen

Wanneer de markt in een wat rustiger vaarwater komt

in de markt. Toch zien we dit effect niet terug in de overall

(minder leveringsproblemen etc.) zal de aandacht voor

NPS. Het lijkt erop dat klanten de logistieke uitdagingen

customer experience verder toenemen. Onderscheidend

vervelend vinden, maar ook begrip tonen voor deze lastige

zijn ten opzichte van concurrenten binnen de industrie is

situatie en organisaties hier dus niet keihard op afrekenen.

op dit moment vaak nog lastig. Structureel aandacht
schenken aan de customer experience zal bedrijven hier-
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Andere items, zoals de accountmanager, de producten, de

bij gaan helpen. Thema's die daarbij belangrijk zijn, zijn

administratie en informatievoorziening blijven dan ook

bijvoorbeeld het digitaliseren van de customer journey,

hoog scoren. Zelfs de kwaliteit van de klachtafhandeling

het initiëren van een B2B-track en trace-ervaring, de

nam iets toe: van een 7,1 naar een 7,3. Desalniettemin blijft

accountmanager als sparringpartner, duurzaamheid als

klachtafhandeling een van de belangrijkste verbeterpunten

onderdeel van het product, consultancy (kennis delen),

voor de industrie.

innovatie en het blijven verrassen van de klant.”
13

NPS industrie: wederom de hoogst
scorende sector

Gemiddelde
tevredenheid

2021

NPS
45%

43%

12% +33

43%

43%

14%

2021

8,3

2020
+29

2020

8,3

2019
43%

41%

16%

+27

Employee experience
belangrijker dan ooit
Bijna 30% van de industriële bedrijven noemt
personeelstekorten de grootste belemmering
voor verdere groei in 2022 (bron: CBS). Het
aantrekken van nieuw personeel is belangrijk,
maar zeker ook het behouden van het huidige
personeel.
Gelukkige, enthousiaste en loyale medewerkers zijn in dat

Customer journey industrie: We zien zaken rondom
logistiek en customer service verder dalen

8,6
2020

wel dit boven het landelijk gemiddelde (+12) ligt, is nog
steeds slechts een op de drie medewerkers een promoter
(bron: rapport Employee experience Integron). Hier valt

2021

8,7

kader belangrijker dan ooit. De eNPS is in 2022 +14. Hoe

8,6
8,5

dus nog veel te winnen.

8,7
8,3

8,4
8,4

Tot slot weten we dat medewerkerbeleving een enorm

8,6

belangrijke drijfveer is voor de klantbeleving. Toch zien we

8,1

8,2

8,1

vanuit het employee experience-onderzoek dat tussen de
40% en 50% van alle medewerkers binnen de industrie

7,4
7,3

Account
manager

Customer
service

Logistiek

Producten
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Administratie

Informatieverstrekking

Klachtafhandeling

7,4

niet de kennis, vaardigheden, tijd, informatie en vrijheid

7,4

dus nog een enorm potentieel.

heeft en krijgt om de klant optimaal te bedienen. Hier ligt

Value for
money
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Groothandel: Branche
voert met 47% promoters
de boventoon

Binnen de groothandel neemt de aandacht voor
de customer experience toe. Dit zien we dan ook
goed terug in de resultaten.

Verwachtingen van de CX-consultant
groothandel, Marit Luijten

In 2021 heeft deze branche een grote sprong gemaakt.

“De NPS binnen deze branche scoort bovengemiddeld.

Het aantal promoters is aanzienlijk toegenomen; de

De uitdaging is vooral gericht op het vasthouden van

branche voert met maar liefst 47% promoters de boven

deze positieve lijn. Het is belangrijk om te blijven

toon. De NPS bedraagt +33 en de branche scoort een

werken aan een optimale klantbeleving, te blijven

gemiddelde tevredenheid van 8,2.

verrassen en duidelijk te communiceren. We kunnen
concluderen dat het extern goed op orde is, maar intern

Binnen de customer journey zien we een hoge score voor

valt er nog een slag te winnen. Van belang is dat

de accountmanagers (8,7) en de customer service. Hierin

medewerkers de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen

spelen deskundigheid, klantvriendelijkheid en proactiviteit

en waardering krijgen voor hun werkzaamheden.

een grote rol. Een punt van aandacht blijft de klachtaf

Ook vanuit de medewerkers is er behoefte aan betere

handeling. Vaak zijn dit klachten over levering en de

communicatie.”

minder goede communicatie hierover. Daarentegen is
deze gemiddeld positieve beoordeling te danken aan
het contact met de klantvriendelijke medewerkers.
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NPS groothandel: Het aantal promoters is
aanzienlijk gestegen
2021

Gemiddelde
tevredenheid
NPS

47%

40%

14%

+33

15%

+20

16%

+16

2021

8,2

2020
35%

50%

2020

8,0

2019
32%

52%

Customer journey groothandel: Deskundigheid,
klantvriendelijkheid en proactiviteit spelen een grote rol

In tegenstelling tot de hoge tevredenheid en
loyaliteit bij de klanten, zien we een wezenlijk
verschil bij de medewerkers. Een gemiddelde
tevredenheid van 7,4 en een eNPS van +2.
Kijkend naar de employee journey zien we dat de tevreden
heid in relatie tot de waardering die medewerkers voor het
werk krijgen vanuit de leidinggevende achterblijft. Ook

2021

8,5

Employee en
customer experience:
verschillen in
tevredenheid

8,5

8,5

hier ontbreekt het aan goede communicatie op het gebied

8,5

van perspectief en ontwikkeling vanuit de organisatie.

8,3
2020

8,1

8,1

Verder scoren de mogelijkheden om door te groeien en

8,2

8,2

de mate waarin ambities kunnen worden nagestreefd

7,9

7,8

7,9

7,6
7,4

binnen de organisatie qua gemiddelde tevredenheid laag
in de journey.

6,8
6,8

Account
manager

Customer
service

Logistiek

Producten
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Administratie

Informatieverstrekking

Klacht
afhandeling

Value for
money
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Professionele dienstverlening:
Klanten zijn minder snel geneigd
actief aan te bevelen

De krappe arbeidsmarkt en de mismatch tussen
vraag en aanbod begint een meer prominentere
rol te spelen in de branche professionele dienstverlening. Klanten zijn daarom minder snel
geneigd actief aan te bevelen.

Verwachtingen van de CX-consultant
professionele dienstverlening,
Kay Sijbrandij

"Kijkend naar de customer journey is er één onderwerp
dat directe aandacht verdient. Een daling van 1,1 op

Waar zeven van de negen branches een stijging doormaken

tevredenheid op klachtenafhandeling (7,1 in 2020 vs.

met betrekking tot de NPS blijft deze sector achter en zet

6,0 in 2021) is opmerkelijk. Argumentaties die door

ze de trend van een dalende NPS door. Van +21 in 2019

klanten worden gegeven, zijn onder andere het verloop

naar +14 in 2021. De groep promoters is gelijk gebleven

en het wisselen van contactpersonen. Hier ligt vooral

ten opzichte van vorig jaar, al neemt de groep detractors

de nadruk op het behouden en blijven binden van de

gestaag toe. Los van het feit dat de NPS positief is, is het

medewerkers op deze afdeling."

voor deze branche niet verwonderlijk te noemen dat de
daling zich voortzet.
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NPS professionele dienstverlening: trend
van dalende NPS zet door
2021

Gemiddelde
tevredenheid
NPS

29%

56%

16%

+13

29%

58%

13%

+16

2021

7,9

2020

2020

7,9

2019
33%

12% +21

55%

Kijkend naar de employee experience in deze
branche valt tevens op dat in de huidige
arbeidsmarkt arbeidsvoorwaarden een rol
spelen.

Customer journey professionele dienstverlening: Verloop van
klachtafhandeling verdient directe aandacht
2021

8,2

Uit het onderzoek employee experience in Nederland

8,0
8,1
2020

Perspectief en
ontwikkeling zijn
voor het behoud
van medewerkers
belangrijke factoren

7,9

7,7

2022, blijkt dat de medewerkers niet tevreden zijn met

7,8
7,8

7,6

7,6

het huidige pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden

7,6

en de informatievoorziening over de arbeidsvoorwaarden.

7,1

Om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige mede

7,2
7,1

werkers te behouden is dit een zeer belangrijk punt.
Perspectief en ontwikkeling zijn voor het behoud van
medewerkers belangrijke factoren. De ruimte die mede

6,0

werkers hierin krijgen en de ambities die zij kunnen na
streven worden gemist in het huidige werk van de mede
werkers binnen de professionele dienstverlening.

Account
manager

Dienstverlening

Customer
service

Administratie
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Informatieverstrekking

Klacht
afhandeling

Value for
money
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Transport en logistiek:
Inzetten op ontzorgen en
leveren van maatwerk
De gestegen vraag en toegenomen druk op de branche transport en logistiek is niet geheel vreemd te
noemen. De pandemie heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat de focus op customer experience
niet de eerste prioriteit heeft gekregen. Zo blijkt ook uit de onderzoeksresultaten binnen de branche.

Een daling van de NPS (-1), een toename van detractors
(+2%) en een onstabiele customer journey laten zien dat
het vooral hard werken is geweest. Zaken die nog steeds

Verwachtingen van de CX-consultant
transport en logistiek, Kay Sijbrandij

goed gaan zien we terug bij accountmanagement en
informatieverstrekking met voor allebei een 8,0.

“Niet langer maken factoren als prijs en productinnovatie
in de leveringsketen het belangrijkste verschil, maar zal

Een minder positieve constatering is dat de prijs-kwaliteit

de aandacht voor klantbeleving de doorslaggevende

verhouding en klachtenafhandeling ondermaats scoren

succesfactor zijn. Daarnaast is het digitaliseren van

(7,0 en 5,8). Een logisch gevolg van de toenemende vraag

processen in de customer journey van groot belang.

en oplopende werkdruk. Klanten in de branche geven

Responssnelheid en het afhandelen van klachten kun-

daarentegen aan dat het contact met de medewerkers en

nen daarmee beter worden opgevangen en verwerkt, en

de geboden service bijdragen aan een gemiddeld positieve

zullen bijdragen aan een overall betere klantbeleving.”

beoordeling.
Wanneer de sector zich stabiliseert, is het vooral zaak om
in te zetten op het ontzorgen en het leveren van maatwerk
oplossingen.
2 4 | INT EG RO N CUSTO ME R E XP E R IE N C E IN N E DE R L AND 2 0 2 2

25

NPS transport en logistiek: afgelopen
jaren zijn vooral hard werken geweest
2021

Gemiddelde
tevredenheid
NPS

33%

44%

24%

+9

32%

46%

22%

+10

2021

7,6

2020

2020

7,7

2019
35%

45%

20%

+15

Customer journey transport en logistiek: Contact met medewerkers
en geboden service dragen bij aan positieve beoordeling
2020

8,1
8,0

8,1
7,8

7,8

2021

7,7
7,5

7,7

Aanwezigheid van
middelen en fysieke
veiligheid dragen
bij aan enthousiaste
medewerkers
Wederom daalt het aantal detractors binnen
de branche transport en logistiek. Dit is al voor
het derde jaar op rij. De eNPS neemt hierdoor
verder toe en de groep promoters stijgt.
De middelen en fysieke veiligheid zijn onderwerpen die

8,0

een hoge impact hebben op de werkbeleving. Deze items
scoren ook bovengemiddeld op tevredenheid en zorgen

7,8
7,3
7,0

ervoor dat medewerkers enthousiast zijn en blijven over
de werkgever. De onvrede over het salaris en de commu
nicatie belemmeren een grote groep medewerkers om ook
enthousiast te zijn over de organisatie.

6,0
5,8

Account
manager

Customer
service

Transport
en logistiek

Administratie
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ICT: Vraag naar diensten
nog meer gestegen
Ook binnen de ICT heeft corona voor veel opschudding gezorgd. De vraag naar ICT- en telecomdiensten is nog meer gestegen. Het razendsnel ontwikkelen van de digitale technologie zorgt
voor een groei van meer soorten dienstverleners.

Daarnaast is de ICT-branche in een stroomversnelling
gekomen door het meer thuis- en hybride werken. Het
online (veilig) kunnen werken is nu van cruciaal belang.

Verwachtingen van de CX-consultant ICT,
Marit Luijten

Dat deze snelle groei impact heeft op de klantbeleving
zien we de afgelopen twee jaar terug in zowel de NPS als

“Door het beter en frequenter luisteren naar de klant en

de gemiddelde tevredenheid. De NPS bedraagt +5. Binnen

benutten van feedback, kunnen bedrijven het verschil in

de groep promoters zijn mensen vooral te spreken over de

de customer journey maken. Als de branche werkt aan de

prettige samenwerking, en worden met name de deskundig

verbeterpunten op het gebied van duidelijke informatie

heid en de betrokkenheid van de organisatie en de mede

verstrekking, communicatie, nakomen van de gemaakte

werkers genoemd.

afspraken dan voorzie ik dat de NPS en ook de klant
tevredenheid uiteindelijk weer zullen stijgen. Zeker nu
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De onvrede ligt voornamelijk bij het niet nakomen van de

meer mensen thuis werken en er vaker op afstand zaken

gemaakte afspraken en de adviserende rol voor en tijdens

geregeld moeten worden, is helder communiceren meer

het project. Dit zien we zichtbaar terug binnen de customer

dan wenselijk. Bedrijven die ICT-diensten afnemen willen

journey en constateren we daarbij een flinke daling in de

weten waar ze aan toe zijn en wat ze mogen en kunnen

tevredenheid van projectmanagement (8,4 naar 7,5). Dit

verwachten aangaande de service- en dienstverlening.

lijkt het effect van het minder goede samenspel tussen

Zoals gezegd, een proactieve houding en het nakomen van

account- en projectmanagement.

afspraken zullen stappen in de goede richting betekenen.”
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NPS ICT: promoters zijn vooral te spreken
over de prettige samenwerking
2021

Gemiddelde
tevredenheid
NPS

24%

58%

18%

2021

7,6

+6

2020
26%

53%

21%

+5

2020

7,6

2019
28%

52%

19%

+9

Customer journey ICT: Onvrede ligt voornamelijk bij het niet
nakomen van afspraken en de adviserende rol voor- en achteraf
8,4
7,9

7,6

7,9

2020

7,5

7,4

7,7

8,1

(+12), echter een op de drie medewerkers geeft aan te
vertrekken naar een andere organisatie als deze een baan
aanbiedt met dezelfde voorwaarden en zekerheid. Hier

7,8

mee ligt er voor de branche een behoorlijke uitdaging om
de personeelstekorten aan te pakken en medewerkers te

7,4
7,5

7,4

Binnen de snelgroeiende ICT-branche is er
een grote behoefte aan personeel. Helaas is
ook binnen deze branche het aanbod klein.
De eNPS ligt weliswaar boven het landelijk gemiddelde

8,2

2021

Ook binnen de
ICT-dienstverlening
woedt een strijd om
talent

behouden.

7,4

6,9
6,8
6,1
5,9

Account
manager

Projectmanagement

Software

Trainingen

Servicedesk
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Bouw en installatie: NPS
stijgt voor het derde jaar
op rij
Voor het derde jaar op rij lukt het de branche bouw en installatie om de NPS te laten stijgen. In
twee jaar tijd is de NPS met 15 toegenomen. Inmiddels is er zelfs een positieve NPS van +4. Het
lukt steeds beter om de grote groep passives promoter te laten worden en actief aan te laten
bevelen.

Geconstateerd kan worden dat klanten over het algemeen

Verwachtingen van de CX-consultant bouw

zeer tevreden zijn over de actieve rol van de accountmanager

en installatie, Kay Sijbrandij

en de betrouwbare samenwerking. Daarnaast zien we dat
tijdige en transparante informatieverstrekking bijdragen aan
een stijgende NPS. Wanneer we kijken naar de groep passives

“Digitalisering en volledige ontzorging zijn de thema's

(66%) worden ontzorgen en klantgerichtheid genoemd als

die de komende jaren een positief effect zullen hebben

concrete verbeterpunten.

op de customer experience als ze de juiste aandacht
krijgen. Breng in kaart wat er bij klanten speelt en haal zo
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Dit correleert ook met de customer journey waar deze

specifiek als mogelijk de klantbehoefte op. Het verbeteren

indicatoren de basis vormen van een gemiddelde tevreden

van communicatie en proactiviteit zijn binnen de branche

heid van 7,4. Onderwerpen die aandacht verdienen spreken

aandachtspunten om aan te werken, maar zijn niet door-

voor zich, maar zijn niet minder belangrijk. ‘Storingen’ kent

slaggevend Zeker nu de werkzaamheden binnen de sector

een daling van 0,3 in de journey. Capaciteitsproblemen

toenemen is het van groot belang om kennis en skills te

en/-of gebrek aan kennis of ervaring zijn hierin leidend

verbinden aan de organisatie om de klant optimaal te

als het gaat om de tevredenheid hierover.

bedienen.”
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NPS bouw en installatie: het lukt steeds
beter om passives promoter te maken
2021

Gemiddelde
tevredenheid
NPS

19%

66%

15%

+4

14%

-1

2021

7,4

2020
13%

73%

2020

7,3

2019
73%

8%

19%

-11

Customer journey bouw en installatie: ontzorgen
en klantgerichtheid concrete verbeterpunten

2021

8,0

7,9

7,7
7,8
2020

7,3

7,4
7,4

7,3

De arbeidsmarkt in de bouw verandert. De
behoefte aan vakmensen, technisch personeel,
maar ook bijvoorbeeld aan IT-personeel groeit.
De samenstelling van en de verhouding tussen
deze vakgroepen wijzigt. De effecten van
robotisering, AI, en data hebben ook in de
bouwsector gevolgen voor de aard van het
werk. Dit leidt tot een toenemende behoefte
aan andere skills en competenties van medewerkers (bron: ING).

7,9
Uit het rapport Employee experience in Nederland 2022

7,1

7,4

7,2

Investeer in skills en
competenties van
medewerkers om
customer experience
te verbeteren

7,1

7,1

blijkt dat de eNPS in de branche blijft stijgen. Waar in 2020

6,8

de eNPS –3 was, is deze inmiddels gegroeid naar +18 in
2022. 33% van de medewerkers geeft aan de werkgever aan

6,7

te bevelen. Daarnaast zien we dat de tevredenheid in relatie
tot perspectief en ontwikkeling achterblijft. Inzetten op learn
ing en development in deze branche is bij uitstek het middel

Account
manager

Projecten

Onderhoud

Storingen
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om medewerkers betrokken en loyaal te houden en zal een
positief effect hebben op de uiteindelijke klantbeleving.
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Facilitaire dienstverlening:
Strategisch partnerschap
belangrijke katalysator
Afgelopen jaar is het aanpassen, bijschaven en doorontwikkelen van de facilitaire dienstverlening
onverminderd belangrijk gebleken. Flexibel opstellen en het vermogen om mee te bewegen met
opdrachtgevers gaven door de rol van de coronapandemie de nodige uitdagingen binnen de
branche. Structurele veranderingen als hybride werken behoort inmiddels tot de norm en
vraagt om innovatieve dienstverleningsconcepten.
Opdrachtgevers zijn kritisch, maar wanneer we kijken naar

Verwachtingen van de CX-consultant facilitaire

de NPS lukt het de branche sinds jaren om een positieve

dienstverlening, Kay Sijbrandij

NPS te behalen. Van –4 naar +1; een stijging van 5. Het
aantal promoters is toegenomen en het aantal passives
en detractors afgenomen vergeleken met 2020.

“De customer experience krijgt binnen de branche aandacht, maar deze blijkt onvoldoende om de customer

Een verklaring voor deze groei is vooral te vinden in

journey in de tijd te verbeteren. Vanuit dat perspectief is

het aanpassingsvermogen van de dienstverlener en de

het voor de branche belangrijk om te bepalen waar het

flexibele benadering tot de dienstverleningsconcepten.

onderscheidend vermogen zit ten opzichte van vergelijk

Daarnaast wordt strategisch partnerschap genoemd als

bare organisaties. De facilitaire markt verandert en daar-

belangrijke katalysator.

mee de wensen van opdrachtgevers. Flexibiliteit blijft
daarbij onverminderd van belang. Los van het feit dat er
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Kijkend naar de customer journey binnen de branche zien

met medewerkers een wezenlijk verschil is te maken tellen

we weinig veranderingen ten opzichte van het voorgaan

ook andere thema's mee. Denk hierbij aan strategische

de jaar. Salesverantwoordelijken scoren nog steeds erg

partnerships op het gebied van duurzaamheid, welzijn en

hoog (8,1), terwijl de informatieverstrekking en klacht

vitaliteit. Mede door het blijven van hybride en op afstand

afhandeling relatief laag scoren versus de overall journey

werken, zullen deze thema's een bijzondere rol spelen in

(6,7 en 6,5). Hier liggen wederom kansen om de klant

dienstverleningsconcepten en bieden organisaties kansen

beleving te optimaliseren.

om zich te onderscheiden in de branche.”
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NPS facilitaire dienstverlening:
sinds jaren een positieve NPS

Gemiddelde
tevredenheid

2021

NPS

24%

53%

23%

+1

24%

-4

25%

-8

2021

7,6

2020
20%

56%

2020

7,5

2019
17%

58%

Customer journey facilitaire dienstverlening:
Kansen bij informatieverstrekking en klachtafhandeling
2021

8,1

8,0
2020

Medewerkers behouden en
werkdruk verlagen, vergroten
kans op betere customer
experience
De arbeidsmarkt binnen de branche is ontwricht
en dat geeft de nodige uitdagingen voor de
toekomst. Waar in 2020 en 2021 veel arbeidsplekken werden geschrapt, worden er nu meer
banen gecreëerd. Maar het vinden van de juiste
mensen is vaak een langdurig proces. Daarbij
is een goede onboarding van nieuwe mensen
cruciaal om deze voor lange tijd te behouden.

15% geeft aan de afgelopen twaalf maanden actief te
hebben gesolliciteerd naar een baan bij een andere orga
nisatie. In 2021 was dit nog ruim 20%. Enerzijds logisch
te verklaren; maar het blijft een uitdaging voor de branche
om de juiste mensen vast te houden en aan zich te blijven
binden. Dat betekent de aanpak van onderwerpen waar
medewerkers niet tevreden over zijn. Binnen de branche
en vanuit medewerkersperspectief wordt bijvoorbeeld de
hoge werkdruk als negatief ervaren. De facilitaire dienst

8,0
7,6

7,9
7,3

7,4

7,5

7,2

Een positieve waarneming vanuit het rapport Employee

verlening staat dan ook in de top 5 van branches met

experience in Nederland 2022 is dat het sollicitatiegedrag

de hoogst toegekende werkdruk. Daarbij neemt de eNPS

van medewerkers binnen de branche afneemt. Slechts

binnen de branche af met 13! (+4 naar –9).

7,3
6,7
6,7

6,6
6,5
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manager

Customer
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Administratie
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Financiële dienstverlening:
Uitdaging om klant
verwachtingen te blijven
overtreffen
Het toezicht van DNB op de financiële sector
stond dit jaar, net als in 2020, voor een belangrijk deel in het teken van de impact van de
coronacrisis. Komend jaar zet de centrale bank
verder in op eerder geformuleerde speerpunten:
technologische vernieuwing, toekomstgerichtheid en duurzaamheid en het bestrijden van
financieel economische criminaliteit.

en adviseren over ontwikkelingen in de markt zien we deze
onderwerpen ook terug bij de detractors, maar dan juist
dat ze deze basis missen. Binnen de customer journey zien
we ook weinig verandering ten opzichte van het afgelopen
jaar. Er is een lichte verbetering te zien binnen account
management en informatieverstrekking. En de NPS is welis
waar gestegen, maar betreft een schamele +1.

Over het laatste speerpunt stelt DNB dat, hoewel de sector
"nog grote stappen" moet zetten, financiële instellingen
zich de afgelopen jaren veel bewuster zijn geworden van
hun poortwachtersrol en er "concreet werk van maken om
hun naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme op orde te brengen en te houden."

Verwachtingen van de CX-consultant
financiële dienstverlening, Marit Luijten

Maatwerk is volgens DNB daarbij van belang.
“Als de branche de stijging wil doorzetten is het
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Customer journey en NPS binnen de financiële
dienstverlening

van belang om de klanten goed en tussentijds te

Binnen de branche blijft het een uitdaging om de verwacht

Wanneer men meer op deze basisvoorwaarden inzet

ingen van de klant te overtreffen. Waar de promoters en

en de adviserende rol nog beter neerzet, zullen we een

thousiast zijn over de communicatie, het tijdig informeren

stijging zien in NPS en tevredenheid.”

informeren over de marktbeweging en mogelijkheden.
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NPS financiële dienstverlening: uitdaging
om verwachtingen te overtreffen
2021

Gemiddelde
tevredenheid

NPS

22%

57%

21%

+1

61%

20%

-1

19%

+8

2021

7,9

2020
19%

2020

7,8

2019
26%

55%

Customer journey financiële dienstverlening: goed en tussentijds
informeren over de marktbeweging en mogelijkheden
2021

Communicatie
speelt ook intern
een belangrijke rol
Zowel de eNPS (+12) als de gemiddelde
tevredenheid (7,3) van de medewerkers
blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van
vorig jaar. Communicatie speelt ook intern
een belangrijke rol. Medewerkers willen
graag op de hoogte blijven over wat zich
binnen de organisatie afspeelt.
Daarnaast geeft een groot deel aan minder tevreden

8,4

te zijn over de communicatie tussen de afdelingen.

8,0
8,2

2020

7,8
7,9

Verder is er minder tevredenheid over de doorgroei
mogelijkheden en de mate waarin medewerkers hun

7,7

ambities kunnen nastreven binnen de organisatie.

7,8
7,4

7,4

Ook dit is een belangrijk verbeterpunt binnen deze

7,2

krappe arbeidsmarkt.

6,1
6,1
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Afvaldienstverlening: Behoefte aan
goede oplossing afvalscheiding
Het scheiden van afval en duurzame afval
inzameling wordt steeds belangrijker voor
bedrijven. Vanuit de overheid is het verplicht
om bedrijfsafval te scheiden. Duidelijk terug
te zien is dat er behoefte is aan een goede
oplossing over deze regelgeving. Waar moeten
klanten van afvaldienstverleners op letten?
Wat zijn de spelregels en hoe kan mijn bedrijf
dit op de goede manier doen?
Vanuit accountmanagement wenst men de juiste informatie
en communicatie hierover. De communicatie is sowieso een
aandachtspunt. Deze bleef tijdens corona achter. Ook werd

over de klachtafhandeling steeds verder afnemen. De
(herhaal)klachten die geuit worden gaan voornamelijk
over planning, lediging en de juiste en voldoende inzamel
middelen. Het snel en adequaat handelen van account
management en customer service speelt hierin een grote
rol en is het belangrijkste verbeterpunt voor deze branche.

Verwachtingen van de CX-consultant
afvaldienstverlening, Marit Luijten

er gedurende deze periode minder frequent bedrijfsafval
ingezameld , maar liepen de contracten vaak wel door.

“De scheidslijn tussen goede en minder goede klant
ervaringen en –tevredenheid is opvallend genoeg heel

In 2021 zien we een licht positieve stijging in enthousiasme,

dun. We zien dat afvaldienstverleners niet altijd goed

doordat het aantal promoters gelijk blijft en het aantal

communiceren met hun klanten en hen onvoldoende

detractors licht daalt. Dit vertaalt zich naar een NPS van -7

informeren. Als de communicatie en informatie wel

naar een -5. Opvallend is dat wat volgens de detractors juist

goed verlopen, zijn het twee ‘promoters-aspecten’ om

ontbreekt, de promoters dit niet zien en zij wel enthousiast

de afvaldienstverlener juist wel aan te bevelen. Het is

zijn over de service, het nakomen van afspraken en het

belangrijk voor de branche om rekening te houden met

zorgen voor voldoende informatie en communicatie.

alle ontwikkelingen om zich te blijven focussen op het
optimaliseren van dienstverlening en te blijven inves
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De gemiddelde tevredenheid blijft steken op een 7,6.

teren in het goed en gedegen informeren van en

Binnen de customer journey zien we de tevredenheid

communiceren met klanten.”
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NPS afval dienstverlening:
aantal detractors daalt licht

Gemiddelde
tevredenheid

2021

NPS

22%

52%

27%

2021

7,6

-5

2020
22%

49%

29%

-7

52%

26%

-4

2020

7,6

2019
22%

7,9

7,7
7,7
2021

7,6

7,8

municatie binnen en tussen de afdelingen. Medewerkers zijn
niet goed op de hoogte over de gekozen strategie en beleid.

7,9

Er liggen kansen door transparanter te zijn richting de
medewerkers over de missie en visie van de organisatie

7,5

7,7

Medewerkers bij afvaldienstverleners zijn
kritisch richting hun werkgever. De eNPS binnen
de afval is anno 2022 +5. Dat is onder het
Nederlands gemiddelde. Men heeft wel plezier
in het werk en is bovengemiddeld tevreden
over de vrijheid in de uitvoering hiervan.
De uitdaging voor organisaties ligt met name in de com

Customer journey afvaldienstverlening: Tevredenheid over
klachtafhandeling neemt steeds verder af
2020

Betrek medewerkers
bij de missie en visie

en ze hierin meer te betrekken. Dit kan impact hebben op

7,5

7,1
7,1

7,2

hoe medewerkers de missie uitdragen naar hun klanten,
wat weer een positief effect kan hebben op de NPS.

6,1
5,9
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3

Topperformers: NPS en
Customer Journey

Topperformers scoren op klanttevredenheid gemiddeld
een 8,5. Dat is 0,6-punt hoger dan gemiddeld in Nederland.
De topperformers scoren vooral goed op het product / dienst
zelf. De corebusiness (product/dienst) scoort in Nederland
een 7,7, terwijl topperformers een 8,5 laten zien. Het valt of
staat dus met een goed product / dienst. Daarnaast zijn het
opvolgen van vragen en klachten van groot belang. Zo zien

De best presenterende organisaties in Nederland hebben een NPS van +53. Bijna 60% van
hun klanten is een promoter. Deze NPS ligt dus
riuim 3 keer zo hoog als de NPS in Nederland
(+16). Integron spreekt met zo'n hoge score dus
over een topperformer.

Nederland

NPS

33%

17% +16

51%

34%

Nederland
Topperformers

8,9

6% +53

Topperformers

7,9 8,5

8,8
8,5

8,4

8,3

8,2

Nederland

Nederland. Ook accountmanagement scoort een stuk

Topperformers onderscheiden zich door echt
proactief te zijn

Onderstaande piramide van Gartner laat zien
welke stappen jouw organisatie kan maken naar
topperformerschap. Veel bedrijven in Nederland
bevinden zich nog op de laagste drie niveaus. Topperformers acteren al veel meer op niveau 4 en 5.
Uiteindelijk zal het doel van topperformers moeten
zijn om een hoger doel na te streven (niveau 5) bij
klanten door hun organisaties echt beter, veiliger
en/of krachtiger te maken. Ofwel: een gewaagd en
onderscheidend klantdoel nastreven.

Als je kijkt naar wat topperformers verbindt, dan gaat het
stuk voor stuk om organisaties die zeer betrouwbaar zijn.
Dit is dan ook de reden dat het aantal detractors (6%) bij
topperformers laag is te noemen. Daarnaast doen veel van
deze organisaties zaken ook echt aantoonbaar beter dan

8,3

Maak
mij beter,
veiliger of
krachtiger

hun concurrenten. Een manier waarmee topperformers zich
onderscheiden is door echt proactief te zijn op meerdere

7,9
8,1

7,6

7,8

7,7

bij topperformers flink hoger scoren dan gemiddeld in
hoger bij topperformers.

Topperformers
59%

we dat klachtafhandeling (+1,2) en customer service (+0,6)

Op weg naar een
topperformer

7,2

niveaus. In tegenstelling tot veel organisaties in Nederland
die nog behoorlijk reactief acteren. Maar wat is proactiviteit

Lever wat ik
nodig heb zonder
dat ik daarom hoef
te vragen

en hoe kun je dit inrichten? Proactiviteit is een brede term,
waar je zowel strategisch als operationeel invulling aan kunt

Voorzie in mijn behoeftes
als ik daarom vraag

geven. Organisaties die de business van hun klanten begrijpen

6,7

en hier op een proactievemanier het gesprek over aan geven
hier op een strategische manier invulling aan. Daarnaast

Los je problemen op als ik
daarom vraag

zien we dat dit bij deze organisaties ook operationeel kan
Account
manager

Logistiek /dienstverlening

Product of
dienst

Customer
service
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Informatieverstrekking

Klachten

Value for
money

zijn. Denk aan de customer service-medewerker die klanten
proactief informeert over de voortgang van een klacht.

Zorg voor bruikbare informatie

49

4

cNPS of eNPS; wat is
jouw startpunt?

Om de volgende stap te kunnen maken is het goed te weten waar je organisatie staat met de
klant-NPS en de medewerker-NPS, zodat je weet wat je startpunt kan zijn. In onderstaande
grafiek is te zien waar de verschillende branches zich op dit moment begeven.

20

Uitdaging: de klant meer centraal

+16

Juiste richting

Bouw en installatie
ICT

15

Industrie

+12
Financiële
dienstverlening

eNPS

10

Afvaldienstverlening

5

Gemiddelde eNPS

Transport en
logistiek

Professionele
dienstverlening
Groothandel

Gemiddelde cNPS

0

-5

-10
-10

Facilitaire dienstverlening
-5

0

5

10

Uitdaging: basis op orde krijgen
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Uitdaging: medewerker meer centraal
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5

Over
Integron

Werken aan de klantbeleving met Integron:
een continu en integraal proces

Oplossingen als onderdeel van continu klantfeedbackprogramma

Een klantonderzoek is geen doel, maar een middel en wordt

Integron adviseert je over de juiste methodiek, middelen

alleen een succes als je werkt vanuit een plan, waarin je de

en frequentie. We hebben een breed aanbod aan onder

doelen/KPI’s die je met jouw organisatie wil bereiken helder

zoeksoplossingen waarmee we de klantbeleving van je

hebt beschreven. Dit op basis van de feedback van je klan

organisatie inzichtelijk maken.

ten. Daarnaast bereik je niks zonder een goede opvolging
en betrokkenheid op strategisch, tactisch en operationeel
niveau.

Als toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau
voor B2B-organisaties in Nederland weten we
al bijna 30 jaar als geen ander hoe belangrijk
klanten en medewerkers voor organisaties zijn.
Met 35 enthousiaste professionals helpen we
jaarlijks ruim 300 organisaties het beste uit
klant en medewerker te halen. Dat doen we
aan de hand van verkregen inzicht via objectief
kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de
medewerker- en klantbeleving.
Integron biedt inzichten waarmee een organisatie zich
gericht kan verbeteren, ontwikkelen en onderscheiden.

Jaarlijks klantonderzoek:
	Inzicht in wat jouw klanten van je dienstverlening

Enthousiaste klanten en enthousiaste
medewerkers zorgen voor meer omzet en winst

Een klantonderzoek eenmalig doen heeft weinig zin. Het

Een goede interne organisatie zorgt voor tevreden en loyale

is een continu proces dat geborgd en gecontroleerd moet

medewerkers die uiteindelijk impact hebben op de tevreden

worden binnen de organisatie. Jaarlijks klantonderzoek is al

heid en loyaliteit van klanten. Hierdoor nemen omzet en

lang niet meer de norm. Het is hoogstens een vertrekpunt

presteert jouw organisatie op belangrijke momenten

winst toe. Dit succes en enthousiasme versterkt ook weer het

van waaruit je gericht aan de slag kunt om thema’s/doelen

in de customer journey?

enthousiasme van de medewerkers. De inzichten vanuit het

bij te sturen en te verbeteren. Hét alternatief voor traditio

klant- en medewerkersonderzoek zorgen ervoor dat je aan de

neel klanttevredenheidsonderzoek is de customer journey

juiste knoppen draait om dit resultaat te realiseren.

in beeld brengen via continu klantfeedbackprogramma’s.

vinden en wat zij écht belangrijk vinden.
Periodiek NPS-onderzoek:
	Hoe loyaal zijn jouw klanten en waarom? En hoe

Continu klantfeedback:
	Direct inzicht in de belangrijkste onderwerpen volgens
jouw klanten per contactmoment.
Strategische interviews:
	Geef je klant écht een stem. Met persoonlijke inter

We spelen effectief in op de zichtbare tendens naar vaker

views kwalitatieve feedback verzamelen van je (top)

en meer continu inzicht. Oprechte aandacht voor elkaar en

klanten.

onze opdrachtgevers staat bij ons voorop. Werk je bij of
samen met Integron dan ben je gegarandeerd van een
vooral leuke en plezierige relatie. Sta je voor een uitdaging?

Klantenpanels:
	Direct in contact met je klant in groepsverband. Dieper

Samen zetten we onze schouders eronder en streven we

ingaan op de thema’s die er toe doen en direct komen

naar het beste resultaat, zowel ontzorgend als in co-creatie.

tot concrete oplossingen.
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Inzicht

Strategisch niveau / directie:

Het onderzoek is afgerond. De resultaten geven je inzicht in

Aansluiten op beleid, en ontwikkeling van visie en idee voor

waar jouw organisatie staat. Nu is het tijd om de verschillende

het vervolg.

stakeholders intern en extern te informeren. Echt werk maken
van de inzichten is een grote uitdaging en klinkt vaak makke

Tactisch niveau / management:

lijker dan het is. Het doel is om gericht een tastbaar verschil

Organiseren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid

te maken naar jouw medewerkers en klanten. Het verkregen

voor uitkomsten en acties in de organisatie.

inzicht presenteren via (deel)rapporten, infographics, motion
graphics en ons online intelligence dashboard. Hierin heb je

Operationeel niveau / medewerkers:

realtime inzicht in de resultaten van je onderzoek.

Bijdrage denken vanuit het individu, alleen of gegroepeerd
via sessies / training (HR/P&O).

Advies en training
Integron heeft verschillende advies- en trainingsproducten

Customer journey mapping

ontwikkeld om gericht inzichten in te zetten waarmee een

Wil je de klantervaring naar een volgend niveau brengen of

tastbaar verschil gemaakt kan worden naar je klanten en

de resultaten uit eerdere klanttevredenheidsonderzoeken

medewerkers.

beter begrijpen? En wil je verschillende teams actief hierbij
betrekken? Dan is het in kaart brengen van de customer

Opvolging op strategisch, tactisch en
operationeel niveau: Het 1-2-3-spel
Door het 1-2-3-spel te spelen, worden resultaten zowel
op strategisch, tactisch als operationeel niveau gedeeld
en geborgd in je organisatie.
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journey een goede oplossing.
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