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BURGER QUEEN

‘MailStreet faciliteert customer journeys’. Dat zinnetje 
schoot me laatst, nota bene op de fiets, te binnen na een 

avond waarop we met ons management team hadden 
gediscussieerd over onze missie en visie. 

Vier woorden: doeltreffender kun je het niet formuleren.

Gisteren moest ik er ineens weer aan denken, toen we 
een nieuwe klant op bezoek kregen, die onderweg van 

Amsterdam naar Deventer nog gauw even bij Burger 
King in de buurt van Apeldoorn had aangemeerd. 

“Doet u mij maar een dubbele Whopper met cola”, zei 
Hans, onze nieuwe klant, tegen het Burger Kingmeisje 

achter de kassa. “Dat is dan €4,25”, antwoordde ze. “Wilt u 
mayonaise, ketchup of curry bij uw frietjes” vroeg ze 

er meteen achter aan. “Nou”, zei Hans, “ik wil helemaal 
geen frietjes. Ik wil alleen een Whopper met cola.” 

“Dan wordt het €4,90”, zei het kind zonder ook 
maar met de ogen te knipperen. 

Hans schudde een keer met zijn hoofd. “Eh…ik geloof 
dat we elkaar niet helemaal goed begrijpen. 

Bedoel je nu dat een Whopper-menu mét frietjes €4,25 
kost en zónder frites €4,90?” Het antwoord kwam er, 

wederom zonder enige schroom, uit. “Ja, want met frites 
is het een menu en zonder frites zijn het 
losse onderdelen en dan kost het €4,90.”

Vol ongeloof deed Hans er nog een schepje bovenop. 
“Dus als ik nu een menu bij jou bestel en vervolgens voor 

jouw ogen de frietjes in de afvalbak flikker, 
betaal ik €4,25?”  Het antwoord verbaasde Hans eigenlijk 
al niet meer. “Dat klopt, meneer”. Waarop Hans definitief 

en uit protest zijn dubbele Whopper met cola 
bestelde en €4,90 betaalde…

Ik vond dat een intrigerend verhaal, dat veel vraagtekens 
bij me opriep. Handelde deze ‘Burger Queen’ op eigen 
gezag? Had haar baas hetzelfde gedaan? Of is dit het 

beleid van Burger King, bedacht door een marketeer die 
nog nooit een klant recht in de ogen heeft gekeken? 

MailStreet faciliteert customer journeys. Maar elke 
customer journey is zo sterk als zijn zwakste schakel. 

Daar kan zelfs MailStreet niets aan doen.

Lammert van Keulen

Arme Hans. Volgende week ga ik naar hem toe. De 
Burger King in Apeldoorn rij ik dan met hoge snelheid 

voorbij…
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“Bij ons komt de klant op de eerste plaats.” Je hoort het veel ondernemers en marketingmensen roepen. 
Maar is dat ook zo? Helaas. Klantvriendelijk zijn is één, maar de klant écht in het middelpunt van alles wat 
je doet zetten, dat is heel andere koek. Zeker als je daarmee het verschil met je concurrenten wilt maken.
De customer journey is daarbij een handig hulpmiddel om letterlijk visueel te maken hoe je, op elk gewenst 
moment, het beste kunt halen uit elk contactmoment dat je met je klanten hebt. MailStreet stelt zich als 
doel customer journeys te faciliteren. We doen dat vanuit de overtuiging dat elk contactmoment een 
nieuwe kans biedt!   

Klantreis
Dit dossier gaat over de customer journey, of in 
gewoon Nederlands een klantreis: het fascinerende 
proces van klant worden, klant zijn en klant blijven 
en alles wat daarbij komt kijken. Eigenlijk is het een 
handig hulpmiddel om te kijken hoe u uw klanten 
optimaal van dienst kunnen zijn in alle fasen van de 
klantreis die ze met uw organisatie maken. Vanaf 
de eerste kennismaking tot en met de zoveelste 
bestelling die uw klant bij je plaatst. In dit MailBox 
dossier zetten we de zaken voor je op een rijtje en 
geven we je de meeste recente inzichten op dit 
gebied mee.

Waarom dit onderwerp?
MailStreet ziet de markt en zijn rol daarin 
veranderen. In de loop der jaren heeft MailStreet zijn 
dienstenverlening steeds verder uitgebreid, overigens 
zonder de roots als print- en mailbedrijf helemaal uit 
het oog te verliezen. 

Onder invloed van de veranderingen die, met name 
in de digitale technologie, het afgelopen decennium 
hebben plaatsgevonden, hebben we ons meer en 
meer ontwikkeld tot een bedrijf dat organisaties helpt 
om effectiever te communiceren met hun klanten 
en ze zo langer te binden. We richten samen met 
onze klanten kostenbesparende documentstromen 
en innovatieve communicatieprocessen in. Digitaal 
waar dat kan, op papier als ‘t moet. “We vertalen 
klantdata naar persoonlijke en onderscheidende 
boodschappen”, zeggen we wel eens. Dat proces 
managen we tot op de deurmat of in de mailbox van 
de ontvanger. Op die manier zijn we anno nu een 
bedrijf geworden dat customer journeys faciliteert.

Factor 10
Hoe bedrijven denken over hun servicegerichtheid en hoe klanten denken over de service die ze krijgen, verschilt 
nogal. De cijfers uit een Amerikaans onderzoek onder bedrijven spreken boekdelen. Op de vraag ‘Vindt u dat 
uw bedrijf een geweldige klantenservice biedt?’ antwoordde liefst 80% van de ondervraagde bedrijven dat zij 
naar hun idee inderdaad een superieure customer service boden. Toen diezelfde vraag echter aan klánten van 
die bedrijven werd gesteld, reageerde slechts 8% van de ondervraagde klanten positief! Met andere woorden: 
als ’t om service gaat, denken bedrijven tien keer positiever over zichzelf dan dat klanten over hen denken. In de 
literatuur wordt dit de ‘customer experience gap’ genoemd.

“By 2016, 89% of companies expect to compete mostly on the basis 

of customer experience versus 36% four years ago.”
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“Customer service is not 

a department, it is a 

philosophy” (Shep Hyken).



Onvoldoende communicatie
Bedrijven zijn dus kennelijk niet zo erg zuinig op 
hun klanten. Dat zie je ook terug in onderzoek naar 
oorzaken waarom bedrijven klanten verliezen. Die 
verlies je niet omdat je klanten verhuizen, overlijden, 
ruzie met je krijgen of naar je goedkopere concurrent 
overlopen. Nee, in tweederde(!) van de gevallen is 
de oorzaak slechte of onvoldoende communicatie. 
Klanten voelen zich vaak niet serieus genomen. 
Natuurlijk, ze staan op je mailinglijst, je bent actief 
op de sociale media en misschien krijgen ze met 
kerst zelfs een mooi flesje wijn van je. Maar voor veel 
bedrijven geldt, dat ze er net níet zijn op het moment 
waarop hun klanten ze het hardst nodig hebben: het 
moment van de waarheid, waarop jij je onsterfelijk 
kunt maken. 

TAARTDIAGRAM
AFBEELDING 2

Begripsverwarringen
Het is goed om even een aantal verwarrende begrippen uit elkaar te halen voordat we wat uitgebreider over het 
fenomeen customer journey gaan praten. Want hoe verhouden de veelgebezigde begrippen customer intimacy, 
customer experience, customer excellence en customer journey zich nu tot elkaar?

• Customer intimacy is de strategische denkrichting waarin de klant centraal staat.
Dit in tegenstelling tot andere strategieën waarin het product centraal staat (product leadership)
of alles draait om efficiënte processen en zo laag mogelijke kosten (operational excellence).

• Customer experience of klantbeleving gaat over de verwachtingen en ervaringen
die de klant heeft met alle facetten van jouw product, bedrijf of merk.

• Van Customer excellence is sprake als een organisatie alle processen waarmee de klant wordt
geconfronteerd zodanig goed en efficiënt heeft ingericht, dat klanten een optimale klantbeleving hebben.

• De Customer journey of klantreis is een mooi hulpmiddel in het streven naar customer
excellence  waarbij je alle achtereenvolgende contactmomenten die een klant met jouw
product, merk of organisatie heeft in kaart brengt en analyseert.

Kortom, al deze begrippen liggen feitelijk in elkaars verlengde. In toenemende mate wordt 
de overkoepelende term Customer centricity gebezigd, ofwel de klant centraal zetten, 
zowel in de langetermijnvisie als in de dagelijkse processen.

Marketing…of meer?
De vraag is ook in hoeverre customer centricity 
denken een marketingding is. Klantgericht denken 
gaat immers de hele organisatie aan, van de 
verkoopafdeling tot aan de administratie en van 
de productiemedewerkers tot aan de chauffeurs 
die de producten bij de klanten afleveren. Het 
klantdenken moet in het DNA en in de bedrijfscultuur 
verankerd zijn en dat stelt bijvoorbeeld ook 
eisen aan het aannemen van personeel. En ook 
de stijl van leidinggeven moet in lijn liggen met 
de uitgangspunten van customer centricity. 
Medewerkers moeten veel handelingsvrijheid krijgen 
en beslissingen moeten zo laag mogelijk in de 
organisatie worden genomen door de medewerkers 
die het dichtst bij de klant staan. 

“Vraagt u zich eens af. 

Wanneer heeft u zich voor 

het laatst onsterfelijk 

gemaakt voor een klant?”

3



Afgescheept
Er zijn niet veel bedrijven die het zich kunnen 
veroorloven om hun klanten links te laten liggen. 
Alleen bedrijven die door hun enorme efficiency en 
lage prijzen vanzelf klanten trekken (bijvoorbeeld 
Ryanair) of bedrijven die zulke uitzonderlijke 
producten maken dat iedereen ze, bijna ongeacht 
de prijs, wil kopen (zoals Apple) vormen een 
uitzondering.

De meeste bedrijven zijn daarom zuinig op hun 
klanten. Hoewel… er zijn veel bedrijven die zich in 
concurrerende markten bevinden, maar die er qua 
klantbeleving een potje van maken. 

Probeer bijvoorbeeld maar eens iemand van 
je internetprovider, computerleverancier, 
energiemaatschappij of telecombedrijf aan de 
telefoon te krijgen. Ze doen er alles aan om 
persoonlijk contact te vermijden, zo lijkt het. Als klant 
word je tenenkrommend afgescheept met een online 
chatfunctie of een lijstje met veelgestelde vragen op 
hun website…

Ingeburgerd?
In hoeverre de ‘customer-termen’ in Nederland 
zijn ingeburgerd is nog maar de vraag. Voor 
sommigen zijn ze gesneden koek, voor anderen is de 
terminologie vrij nieuw. In de  nieuwste, achtste druk 
van marketingboek ‘Grondslagen van de Marketing’ 
van Bronis Verhage, een vuistdik standaardwerk 
dat veel wordt gebruikt in marketingopleidingen 
op hbo-niveau, zul je in de index tevergeefs zoeken 
naar de al genoemde termen. Het lijkt soms wel 
of de aanhangers van customer centricity in 
Nederland een sekte vormen! Dat is merkwaardig 
als we weten dat er in de toekomst steeds kleinere 
prijs- en kwaliteitsverschillen tussen producten 
en merken zullen ontstaan, alle producten 
overal en 24 uur per dag verkrijgbaar zullen zijn 
en dat de geloofwaardigheid van reclame- en 
promotieboodschappen steeds verder afneemt. 
Daar komt nog bij dat het vermaarde Amerikaanse 
onderzoeksbureau Forrester vaststelde dat bedrijven 
die customer experience hoog in het vaandel hebben, 
loyalere klanten hebben, sneller groeien en betere 
financiële  vooruitzichten hebben. Focus op de 
klant betaalt zich dus terug! Met andere woorden, 
de traditionele 4P’s uit de oude marketingleer staan 
zwaar onder druk en customer service wordt straks 
scherprechter!  

Aan de slag!
Terug naar de customer journey. Laten we er eens één gaan bouwen; customer journey mapping noemen we dat. 
En laten we daarbij een voorbeeld nemen aan een branche waarin ieder van ons zich 
als klant wel herkent en waar de customer journey ook nog eens een échte reis is: de reisbranche.

De customer journey wordt bij voorkeur afgebeeld als een gesloten cirkel: er zit eigenlijk geen begin of eind aan.  
Neem je vakantie: na terugkomst denk je alweer heel stiekem aan je volgende vakantie, enzovoorts.  Het proces 
loopt eigenlijk volgens de volgende lijn: 
• Klant worden: Eerst is er de latente behoefte. Naarmate die behoefte manifester wordt, gaan we ons oriënteren. 
Dat proces leidt tot een keus uit een of meerdere alternatieven en de uiteindelijke boeking van onze vakantie. 
• Klant zijn: De volgende fase bestaat vooral uit de voorpret en de voorbereiding van onze reis. 
Dan is het zover: we vertrekken en verblijven en we komen weer thuis: we consumeren het product 
dat vakantie heet. 
• Klant blijven: Na terugkomst gaan we onze ervaringen beoordelen, reviews schrijven, fotoalbums maken en, als 
daarvoor aanleiding is, een klacht indienen. 

Daarmee komt de customer journey van deze vakantie langzamerhand tot een einde. Maar intussen is de 
volgende journey alweer van start gegaan, want we kijken stiekem alweer vooruit naar een volgende vakantie, om 
iets te hebben om reikhalzend naar uit te kijken. Of als je kleding op internet bestelt, zit er alweer een waardebon 
bij voor een volgende bestelling… Als bedrijf sta je dus eigenlijk als een soort circusdompteur in het midden van 
de arena om alles in goede banen te leiden. 
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“Onderzoeksbureau Forrester stelde vast dat bedrijven die 
customer experience hoog in het vaandel hebben, loyalere klanten 

hebben, sneller groeien en betere financiële vooruitzichten hebben.”



CXO
Omdat customer centric denken van het hele bedrijf is en op alle niveaus moet worden verankerd, is er een 
heel nieuwe directiefunctie ontstaan, die van de Customer Experience Officer, kortweg CXO. In de Verenigde 
Staten zien we dat de CXO in de hiërarchie vaak al hoger staat dan de ook nog niet zo heel lang geleden in 
zwang geraakte functies van Chief Marketing Officer (de CMO), COO (Chief Operations Officer) en de CCO (Chief 
Commercial Officer), die allen toch meer specialisten op een bepaald gebied zijn. De enige die in de toekomst nog 
op het niveau CEO/CTO/CXO lijkt te kunnen aansluiten, is de CDO, de Chief Data Officer, die in het Big Data tijdperk 
steeds belangrijker wordt. De CXO schaakt als het ware tegelijk op 4 borden: marketing, proces management, 
consumentenonderzoek en data-analyse. Hij raakt daarmee het terrein van andere managers, misschien dat hij 
daarom niet in elk bedrijf met open armen wordt ontvangen… 

Niet alleen voor grote bedrijven!
Als je het bovenstaande leest, zou je bijna gaan 
denken dat klantgericht denken, en ook het 
ontwikkelen van (en inzicht krijgen in) customer 
journeys, alleen voor grote organisaties is weggelegd. 
Niets is minder waar. We zullen in dit dossier zien, dat 
ook kleine bedrijven er gebruik van kunnen maken. 
Sterker nog, kleine bedrijven staan vaak al veel 
dichter bij de klant en kunnen daardoor veel sneller 
schakelen.

Verschillende doelstellingen
Als bedrijf heb je heel verschillende doelstellingen in elke fase van de customer journey. Neem weer de vakantie. 
Als verkoper van reizen probeer je de aandacht van je klanten te krijgen door ze te inspireren en op ideeën te 
brengen. Vervolgens moet je ze er van overtuigen dat ze bij jou aan het juiste adres zijn om hun vakantiedromen 
werkelijkheid te maken. Dit is feitelijk het enige stadium van de customer journey waarin prijs een rol speelt: als 
sluitstuk van het koopproces. Nadat de vakantie is geboekt moet de reizenverkoper zijn klanten goed informeren 
over wat hen te wachten staat en de voorpret aanwakkeren. Tijdens zijn vakantie zul je alles in het werk stellen om 
je klant te transformeren tot een fan van je bedrijf. Zijn ze eenmaal terug dan moet je je fans koesteren, zodat ze 
ook een volgende keer weer met jou op vakantie gaan. 

“MailStreet maakt van nulletjes en eentjes iets persoonlijks.”
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Dat voelt een stuk beter
Een Nederlands ziekenhuis deed een meting naar zijn patiënttevredenheid; die kwam uit op 
een 7. In het streven om dat cijfer te verhogen, werd de hele ‘patient journey’ doorgelicht. 

Dat leidde uiteindelijk tot het besluit om één aanpassing in het proces te maken. In het 
vervolg werd iedere patiënt die uit het ziekenhuis werd ontslagen, daags na thuiskomst 

gebeld door zijn of haar behandelende arts. Een kort praatje met een paar concrete vragen. 
Hoe gaat het? Kunt u zich thuis redden? Heeft u pijn? Neemt u uw medicijnen tijdig in? 

Het telefoontje deed wonderen. Het kwam op het moment dat de patiënt zich in het gehele 
ziekteproces het meest onderzeker voelde, ver weg van de koetsterende zorg van dokters en 
verpleegsters. Typisch een ‘Moment of Truth’. Het rapportcijfer voor het ziekenhuis ging er 

door die ene verandering met sprongen op vooruit.     



“Het winnen van een nieuwe 

klant kost 6 keer zoveel als het 

behouden van een oude.”

Er zijn grote en kleine customer journeys
Laten we een customer journey omschrijven als 
een reeks emotionele pieken en dalen die een 
consument doorloopt tijdens een beleving of 
ervaring. Zo’n ervaring kan van alles zijn. Een 
vakantie boeken, zoals boven al omschreven. Dat is 
een customer journey van een beleving die weken, 
zelfs maanden kan overspannen. Maar er zijn ook 
kleinere customer journeys. Het maken van een 
proefrit in de nieuwe Citroen C1 of het drinken van 
een kop koffie bij Starbucks. Er zijn ook customer 
journeys die weer onderdeel uitmaken van een veel 
grotere customer journey. Bijvoorbeeld de customer 
journey ‘je auto parkeren op Schiphol’ als onderdeel 
van een veel grotere customer journey, namelijk 
het beleven van je vakantie. Soms gaan bedrijven 
heel diep. Een Nederlandse verzekeraar wijdde een 
hele customer journey aan het ‘doorgeven van een 
adresverandering’, wat resulteerde in een geweldige 
procesverbeteringen en een voor de klant veel 
soepeler lopende procedure.

Waarom is Coolblue zo cool?
Coolblue won drie maal op rij de Thuiswinkel Award voor beste webwinkel. Ook 
hun Facebook-pagina werd verkozen tot de beste Facebookpagina van bedrijven uit 
Nederland. Het fundament voor de inzet van social media bij Coolblue bestaat niet 
uit een complexe strategie, maar uit de authenticiteit van de medewerkers. Social is 
verweven in de cultuur. Social by design noemen ze dat. Klinkt mooi, maar hoe word 
je dit nou? Of moet dit gewoon in de genen van een merk zitten? Dat laatste is in ieder 
geval de situatie bij Coolblue. Terecht een bedrijf dat bestempeld wordt als “social 
by design”. Het is niet een rol, ze zijn het gewoon. Of misschien wel beter gezegd: de 
mensen zijn het gewoon. De gemiddelde leeftijd is 27 jaar en het merendeel van de 
mensen zit ook echt rond die leeftijd. Dit wordt gesterkt door de pijlers van het bedrijf:
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• Gewoon doen: als het belangrijk 
is, gaat iedereen er voor. Ook als dit 
betekent dat andere werkzaamheden 
hierdoor even moeten wachten.

• Vrienden: als je kijkt naar de 
Facebook pagina van Coolblue dan 
valt het op dat ze reageren vanuit 
persoonlijke accounts. 

• Eigenzinnig: als een ander merk 
die ene leuke actie ook zou kunnen 
bedenken/uitvoeren, dan is die 
simpelweg niet goed genoeg.

• Flexibel: Coolblue is zeker geen logge 
organisatie. Veranderen, al dan niet 
gevoed door hun enorme groei, is zeker 
geen probleem. Flexibiliteit zit in hun 
bloed.

• Gewoon verwonderen: de voorgaande 
vier punten worden overkoepeld door 
deze. Uiteindelijk draait het om het 
overtreffen van de verwachtingen 
van klanten, klanten blij maken. 

En dat alles door gewoon jezelf te 
blijven.

Kortom, je bent authentiek, transparant en alle medewerkers zijn betrokken 
en actief bij de inzet van social media. Dat laatste zie je heel duidelijk terug bij 
Coolblue. Van de receptie tot het management. Iedereen draagt zijn steentje bij.



‘Moments of thruth’
Elk contactmoment biedt kansen om je klanten te 
verrassen, te overtuigen, te binden of het verschil met 
je concurrenten te maken. Het is dus van belang om 
ze allemaal in kaart te brengen. Maar vanzelfsprekend 
zijn niet alle touch points even belangrijk voor de 
(toekomstige) relatie met je klanten. Sommige zijn 
beslissend voor de vraag of een klant een relatie met 
je aangaat. Andere dragen in veel mindere mate 
bij aan een succesvolle klantrelatie. Of een touch 
point belangrijk is, bepaalt je klant eigenlijk zelf; het 
hangt af van de vraag of het contactmoment voor 
hém relevant is. Zeer belangrijke contactmomenten 
noemen we ook wel Momenten van de Waarheid. Ze 
zijn doorslaggevend voor de klanttevredenheid en de 
toekomstige loyaliteit.

Wat vindt jouw klant belangrijk?
Bij het antwoord op die vraag lopen we tegen een 
lastig probleem aan. Namelijk dat klanten vaak zelf 
niet weten wat ze nou eigenlijk vinden. Dat komt 
omdat we als mens maar 10% van ons handelen 
met ons volle bewustzijn doen, de overige 90% is 
onbewust gedrag. 

Het is dus als een ijsberg. Het grootste deel zit onder 
water. Dáár zou je dus inzicht in moeten hebben om 
écht iets voor je klanten te kunnen betekenen. Er zijn 
onderzoekstechnieken om daar achter te komen. 
Altuitïon is een bureau dat is gespecialiseerd in het 
naar boven halen van onbewuste klantbeleving, 
drijfveren en motieven. “Vaak denken bedrijven 
dat ze zelf wel weten wat hun klanten bezighoudt. 
Dat is maar gedeeltelijk het geval”, aldus Stephan 
van Slooten van Altuïtion. “Als we klant onze 
onderzoeksresultaten presenteren, valt de reactie 
bijna altijd in drieën uiteen. Een derde van wat 
boven water komt, zijn open deuren. Allang bekend. 
Een derde zijn punten die onze opdrachtgever wel 
herkent, maar waarvan men niet vermoedde dat ze 
zo’n belangrijke rol voor hun klanten speelden. En een 
derde is volkomen nieuw en vaak zeer verrassend. Ik 
heb directies bijna van hun stoel zien vallen toen we 
ze vertelden wat hun klanten nou écht bezighield.”

9+
Van Slooten is ook grondlegger van de 9+-filosofie. In 
zijn succesvolle managementboek ‘De 9+ organisatie’ 
stelt hij dat de relatie tussen klanttevredenheid en 
klantloyaliteit een heel andere is dan vaak wordt 
gedacht. “Veel managers denken dat er een rechtlijnig 
verband bestaat tussen de mate waarin een klant 
tevreden is en zijn bereidheid om een volgende 
keer bij je terug te komen. De veronderstelling dat 
een klanttevredenheidsscore van een 7 er ook toe 
leidt dat zo’n 70% van de klanten een volgende 
keer ook weer bij jou koopt, is onjuist. Pas als je qua 
klanttevredenheid boven de 9 scoort kun je ook 
rekenen op een grote klantloyaliteit. 

In zijn boek - ook verkrijgbaar in de MailStreet-
bibliotheek- kun je lezen wat je kunt doen om 
zo’n 9+ organisatie te worden.
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Hotelverrassing
Een secretaresse boekte voor haar baas 

telefonisch een hotelkamer. 

“Kunnen we nog wat extra’s 
voor je baas doen?”, vroeg de 

reserveringsmedewerkster 
van het hotel. 

“Nou ik denk het niet. Hij is net vader 
geworden en zal zijn verblijf ook wel een 
beetje gebruiken om wat bij te slapen”, 

antwoordde de secretaresse.

“Heb je een foto van de baby?, vroeg de 
hotelmedewerkster op haar beurt.

Die was er. En zo kon het gebeuren 
dat de baas enkele dagen later op zijn 

hotelkamer kwam en op het nachtkastje 
een ingelijste foto van zijn netgeboren 

dochtertje aantrof met een briefje waarop 
stond “Sleep well daddy”. Over een 9+ 

moment gesproken…  



“Elk klantcontactmoment is

 een nieuwe kans.”

Wat is het juiste moment om te pieken?
Misschien gaat u eens nadenken of brainstormen 
over 9+ momenten in úw organisatie. Dan is het 
belangrijk om te weten dat een 9+ moment aan 
het begin, het midden of het eind van de customer 
journey het meest effectief is. Natuurlijk, de eerste 
indruk is heel belangrijk. Daarin wordt, veelal  op 
gevoel en dus met onze rechter hersenhelft, bepaald 
of een klant überhaupt een relatie met jouw bedrijf 
wil aangaan. Maar tijdens de customer journey zijn 
er twee andere momenten, die van belang zijn om 
klanten loyaal te maken. 

De Israëlische psycholoog Daniel Kahneman vatte ze 
samen in wat hij de ‘Peak End Rule’ noemde en won 
daarmee de Nobelprijs voor de Economie. 

Kahneman’s onderzoek wees uit dat mensen, als ze 
aan een ervaring terugdenken, niet aan het totaal 
van die ervaring denken. Je herinnert deze ervaring 
alleen op basis van bepaalde details: ‘de piek’ en ‘het 
einde’.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een vakantie 
van één week met een paar geweldige momenten 
én een geweldig einde, positiever wordt beoordeeld 
dan een geweldige vakantie van drie weken zonder 
echt hoogtepunt, die eindigde met een tegenvaller. 

Kortom, als u in staat bent een echt 9+ moment te 
creëren aan het begin, tijdens het hoogtepunt én 
aan het eind van de de customer journey bent u op 
de goede weg!

Ikea
Een voorbeeld van een bedrijf dat al 
jaren heel slim omgaat met customer 

journeys en de ‘peak-end rule’ van Daniel 
Kahneman is Ikea. De customer journey 

van een bezoekje aan Ikea begint op 
een troosteloos industrieterrein, maar 

eenmaal binnen weet Ikea zijn bezoekers 
toch te vangen. Bijvoorbeeld door het 

restaurant, waar je halverwege de 
looproute kunt genieten van de heerlijke 
Zweedse gehaktballetjes (peak-rule). En 
natuurlijk is er aan het eind, ná de kassa, 

de hotdog of het ijsje voor de kinderen 
voor maar 0,50 (end-rule). Ikea zorgt 
er zelfs voor dat je altijd bij de kassa 
in de rij moet wachten en creëert zo 

nog even een negatieve emotie om die 
kindertraktatie een extra glans te geven. 

Succes verzekerd.

Wat kan je helpen bij het vinden van 9+ momenten?
Je kunt veel van je klanten leren als het gaat om het verbeteren of optimaliseren van je dienstverlening. Vraag je 
eens af:
• Worden er op internet customer reviews over jouw bedrijf of merk gegeven en wat kan ik daar uit leren als ik ze 
kritisch, en vooral ook vanuit het gezichtspunt van de klant bekijk?
• Wat kan ik leren uit de analyse van mijn klantendata? We hebben vandaag de dag de mond vol over big data 
analyse, maar ook voor kleinere bedrijven kan het heel goed zijn om de klantinformatie die je hebt eens in kaart te 
brengen en te kijken of je daar uit kunt leren.  
• Wat weet ik over de consumer insights van mijn klanten? Wat vinden ze nou écht van jouw bedrijf, producten of 
service? We hebben al eerdere geconstateerd dat dat soort meningen vooral door het onderbewustzijn worden 
aangestuurd. Daarom doen grote bedrijven er gespecialiseerd onderzoek naar. Maar ook diepgaande gesprekken 
of interviews met een paar klanten, waarin je steeds dieper doorvraagt en steeds maar weer de ‘waarom-vraag’ 
stelt, kan veel inzichten naar boven halen. Op www.altuition.nl kun je een zelfdiagnose en een 9+ selfie maken.
• Maar misschien wel de makkelijkste vraag aan je klant is: ‘Wil je mij helpen mijn product of dienst te verbeteren?’ 
Maar dat is een co-creatie vraag die veel bedrijven tegen de borst stuit: je klanten om raad vragen, dat dóe je toch 
niet…? En dat terwijl veel klanten juist heel positief reageren op zo’n verzoek en er door worden gevleid.   
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Pizza van Zappos
Zappos is een online schoenenwinkel, zeg maar de Amerikaanse voorloper van Zalando. Opgericht door 
een Amerikaan van Taiwanese afkomst, Tony Hsieh, die customer service wel heel erg hoog in het vaandal 
had staan en daarop ook zijn hele bedrijf afstemde, inclusief de processen en het type medewerkers dat 
hij aannam. In zijn boek ‘Delivering happines’ vertelt Hsieh het inmiddels legendarische verhaal van een 
telefoontje dat midden in de nacht binnenkwam op zijn callcenter van een vrouw in een plaatselijk hotel die 
een pizza wilde bestellen, maar nergens meer terecht kon. Het meest voor de hand liggende antwoord van de 
Zappos-medewerker was natuurlijk geweest dat Zappos schoenen verkoopt en geen pizza’s. Maar nee, deze 
Zappos-medewerker vroeg de beller even geduld te hebben, waagde er wat telefoontjes aan en een half uur 
later werd er keurig een pizza bezorgd in het hotel waar de beller verbleef. 
“Ik hield er een klant voor het leven aan over”, aldus Hsieh.

“Voor een vliegvakantie 

naar Kreta heeft een 

touroperator 86 contact-

momenten met de klant.”

Op zoek naar 9+ momenten
Bedrijven moeten op zoek naar 9+ momenten (die 
in de literatuur ook wel delighers worden genoemd). 
Die ene geste om je bij je klant onsterfelijk te maken 
op een moment dat híj als moment van de waarheid 
ervaart. Dat is feitelijk de boodschap van Stephan 
van Slooten. Het elders in deze MailBox gegeven 
voorbeeld van het ziekenhuis toont aan dat je niet 
per sé alles overhoop hoeft te gooien om stappen te 
maken in klanttevredenheid. Evenmin hoef je enorme 
investeringen te doen; het gaat er niet zozeer om 
dat je klanten allerlei cadeautjes moet geven. Het 
gaat vooral om aandacht, een gebaar waarmee je je 
klanten laat weten dat je ze begrijpt en serieus neemt. 
Kortom, je moet op het juiste moment iets héél goed 
doen. En mocht dat leiden tot iets wat geld kost, dan 
is dat geld misschien wel te besparen op andere, 
voor de klant volledig irrelevante momenten waarop 
je op dit ogenblik investeert in de klantrelatie. De 
meeste klanten krijgen liever proactief een oplossing 
aangereikt voor een probleem waarvan ze wakker 
liggen dan een obligaat flesje wijn voor de kerst…

“By 2020 Customer experience 

will overtake price and 

product as the key brand 

differentiator” 

(Walker Information).

AFBEELDING 4
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‘Touch points’
De klantcontacten die je tijdens de customer journey hebt (of zou kunnen hebben), worden touch points 
genoemd. De visie van MailStreet is, dat elk contactmoment een nieuwe kans biedt. En terecht. Op elk moment 
waarop je contact hebt, kun je je potentiële klant aan je bedrijf of je merk binden. Om het voorbeeld van de 
reisbranche nog maar eens te gebruiken: een inventarisatie van contactmomenten leverde op dat wie een 
vliegvakantie naar de Middellandse Zee boekt, zo’n 86 contactmomenten heeft met de touroperator waar hij of 
zij heeft geboekt. Die touch points zie je in elke fase van de customer journey (klant worden, klant zijn en klant 
blijven) terug. 

Omnichannel
Van elk touchpoint dat je in de customer journey tegenkomt moet je je afvragen:
• Wat kan of wil ik op dit touch point bereiken?
• Hoe relevant is dit touch point voor mijn klant?
• Hoe kan ik me op dit punt onderscheiden, zowel naar de klant als ten opzichte van de concurrentie?
• Wat is mijn boodschap?
• Hoe, langs welke weg bereik ik mijn klant op dit touch point zo effectief en efficiënt mogelijk?
• Of andersom, hoe wil mijn klant mij kunnen bereiken?
 
Als je die inventarisatie maakt, zul je zien dat zo’n customer journey vooral een omnichannel fenomeen is. Je 
gebruikt gedurende de customer journey verschillende soorten communicatiekanalen door elkaar. De ene keer is 
dat digitaal, de volgende keer telefonisch of met een fysieke mailing. Dan weer is er persoonlijk contact, maar in 
een volgend stadium is een sms’je of een bericht via social media het meest effectieve middel. Dat maakt, vooral in 
grotere organisaties, het managen van dat proces soms best ingewikkeld. Er moet sprake zijn van alignment, alle 
neuzen moeten dezelfde kant op staan, welk communicatiemedium je ook gebruikt. De boodschap moet steeds 
consistent zijn en de ‘tone of voice’ dezelfde, ongeacht of er nou een klant aan de telefoon is of dat je een emailing 
verstuurt.

Sneeuwbanden (niet) van 
Nordstrom

Nordstrom is een warenhuis in 
de Verenigde Staten, dat vooral 

kleding, tassen en schoenen 
verkoopt. Het was dus raar om 

daar iemand binnen te zien lopen 
met twee winterbanden, die 

meedeelde dat hij deze banden 
-kennelijk in de overtuiging 

dat hij ze bij Nordstrom 
had gekocht- terugbracht 

en zijn geld terug wilde. De 
klantenservicemedewerker 

twijfelde echter geen seconde. Hij 
zag het label met de prijs, opende 

de kassa en gaf de man zonder 
blikken of blozen zijn $145,- 

terug, ook al verkoopt Nordstrom 
helemaal geen banden... 

“Companies must rethink 

customer service as a 

revenue generating skill that 

builds, repairs and grows 

long-term relationships” 

(Scott Broetzmann).

AFBEELDING 5
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De cijfers liegen niet...
• Een klant stapt 4 x eerder over naar een concurrent vanwege de service dan vanwege de prijs.
• Achter elke klachtenbrief schuilen 26 ontevreden klanten die niet klagen.
Daarvan vertrekken er 24 en die komen nooit meer terug.
• Een ontevreden klant deelt zijn ervaringen met 9 tot 15 anderen; 13% van de ontevreden
klanten vertelt dat door aan meer dan 20 mensen.
• Tevreden klanten waarvan een issue naar tevredenheid is opgelost, vertellen dat door aan 4 tot 6 anderen.
• 55% van de klanten is bereid meer te betalen voor een betere service.
• Er zijn 12 positieve ervaringen nodig om 1 niet opgeloste negatieve ervaring te compenseren.
• Het binnenhalen van een nieuwe klant kost 6 tot 7 keer meer dan het verkopen aan een bestaande klant.
• Bestaande klanten besteden gemiddeld twee keer zoveel als nieuwe.
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Hoe kan MailStreet je helpen?
MailStreet faciliteert customer journeys. Dat betekent dat we ons bezighouden met het inrichten van effectieve 
en innovatieve communicatieprocessen en de implementatie daarvan tot op de deurmat of in de mailbox van 
uw klanten of relaties. Met als doel om uw klanten langer aan uw bedrijf te binden. Op het gebied van customer 
communications management werkt MailStreet samen met partners die het vizier volledig op customer excellence 
gericht hebben:
• een consultant die is gespecialiseerd in het in kaart brengen van customer journeys.
• GMC, gespecialiseerd in marketing proces management software en door het Amerikaanse
onderzoeksbureau Gardner uitgeroepen tot wereldleider op dit gebied.
• Altuïtion, gespecialiseerd in 9+organisaties en -processen en onderzoek
naar het achterhalen van onbewuste drijfveren van consumenten.
• Lab Digital, gespecialiseerd in digitale communicatie, e-business en e-commerce.

Dit is ons gratis aanbod
In maart 2016 organiseert MailStreet een 4 uur durende workshop Customer Journey ter waarde van €500,-. 
Deze workshop wordt verzorgd door Stephan van Slooten, partner van Altuïtion en auteur van ‘De 9+ 
organisatie’ en ‘Klanthelden in de 9+ organisatie’. Een persoonlijke uitnodiging treft u bij dit Dossier aan. 
MailStreet biedt u de deelname aan deze workshop (voor max. 2 personen van uw organisatie) kosteloos aan.

“Wist je dat? De verkoop van 

reizen naar Disneyland 

Parijs in de herfstvakantie 

piekt zodra het einde van de 

zomervakanties in zicht is.”

9+ moment van Carglass
“Laatst had ik een sterretje in de 

voorruit van mijn auto. Ik belde Carglass 
en wij maakten een keurige afspraak op de 
parkeerplaats van mijn werkgever. Toen de 
Carglas-monteur aankwam, gaf ik hem de 

sleutels van mijn auto en wees ik hem waar de 
auto stond. Ruim een halfuur later stond de man 

weer met mijn sleutels bij de receptie. “Loopt 
u even mee”, vroeg hij. Dat deed ik. Hij liet me 
de reparatie zien en overhandigde me een stel 
nieuwe ruitenwissers. “Die zijn gratis meneer, 
een actie van Carglass.” Dat wist ik, had dat 

op de radio gehoord. Maar toen ik de autodeur 
opende om de ruitenwissers weg te leggen, 

kreeg ik een tweede verrassing. De auto was 
van binnen geheel gestofzuigd! Vragend 
keek ik naar de monteur. “Ach meneer”, 

zei die, “ik moest een kwartiertje wachten 
tot de hars van uw ruitreparatie 

was uitgehard…”
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Waterdichte aannemer
“Gisteren stond onverwacht de aannemer voor de 
deur die 3 jaar geleden mijn huis heeft verbouwd. 
Hij had in het voorbijrijden gezien dat, 
waarschijnlijk door het noodweer van afgelopen 
zondag, een loodflap was losgescheurd en vroeg 
of hij het direct voor mij kon maken, anders 
hadden we kans op ernstige lekkage. Tevens heeft 
hij het houtwerk even schoongemaakt, want zelf 
sta ik niet zo graag op een hoge ladder. Kosten? 
Noppes. Kijk, dat soort mannen daar heb je wat 
aan! Dikke 9 voor de aannemer!”

Samengevat: 
• Breng je customer journey in kaart: bepaal wat de
‘touch points’ zijn
• Bekijk dat hele proces door de bril van de consument
• Analyseer datgene dat je weet over je klanten
• Achterhaal de consumer insights en
klantverwachtingen
• Bepaal de voor de klanten relevante ‘Moments of Truth’
• Creëer unieke, onderscheidende klant-relevante(!)
content
• Probeer je zowel tijdens al aan het eind van de customer
journey te onderscheiden (Peak-end rule)
• Word het actieve centrum van alles wat er rondom jouw
merk of organisatie gebeurt; bewaak en manage dat
proces
• Daag klanten uit om je te helpen je producten, diensten
en/of processen te verbeteren
• Bel MailStreet als je geïnspireerd wilt worden om de
eerste stappen op weg naar customer excellence te
maken: 088 67 67 777

“Wees eens kritisch. Is 

alles wat jouw organisatie 

communiceert ook relevant voor 

je klanten?”

Luchthaven reisbordje 
gepersonaliseerd

Het Customer Journey dossier

van
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‘‘Wat is de eindbestemming van jóuw 

Customer Journey?’’ 




