


Trotse medewerkers en enthousiaste 
klanten zijn doorslaggevend in het succes 

van organisaties.
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Met gericht onderzoek inzicht 
in de tevredenheid van
• Medewerkers
• Klanten
• Ketenpartners 

Het resultaat 
• Beter presterende 

organisaties 
• Een optimaal klantgerichte 

dienstverlening.

Tevreden.nl
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Integraal concept tevredenheid

360˚ feedback (lerende organisatie)



Service Profit Chain
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Omzet groei

Bron: “The Service Profit Chain – How leading companies link profit and growth to
loyalty, satisfaction and value” van James L. Heskett, W. Earl Sasser, Jr. And
Leonard A. Schlesinger. 
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Geoptimaliseerd

Klant- & medewerkertevredenheid = Prestatie
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Prestatieverschillen bij minimale en maximale
klantbinding & medewerkersbetrokkenheid  

Onderwerp %      

Verzuim - 37

Incidenten - 48 

Defecten (kwaliteit) - 41

Klanttevredenheid + 10

Productiviteit + 21

Winstgevendheid + 22 

(Bron: Gallup )

Beter presterende organisaties 
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Managementinformatie

• Medewerker 

• Klant 

• Financiën



Medewerker Klant Organisatie
Effect Betrokkenheid Tevredenheid Prestatie   

Indicator Bevlogenheid
Geluk
eNPS
Matching score

NPS
CES
Rapportcijfer
Reviews

Leiderschap 
Werkbeleving
Cultuur/Klantwaarden
Bedrijfsthema’s
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↑

Stuurinformatie (KPI’s) 
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• Gericht op de toekomst en ontwikkeling
• Op hoofdlocatie, vestiging, afdeling of 

medewerkersniveau
• API integratie backoffice systemen 

Real-time dashboarding
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Medewerkersbevlogenheid



Continu meting (bevlogenheid, eNPS, geluk)

Evaluatie HR-processen (solliciteren, inwerken, coaching, resultaat, vertrek, events,… )

Medewerkersonderzoek

Verdiepend onderzoek (organisatie ontwikkelthema’s)

0- meting (thema’s breed)

Cultuurwaarde, Leiderschap, Duurzame inzetbaarheid (match medewerker)

Nu Toekomst gericht 



Waarom?
1. In organisaties zit onbenut menselijk kapitaal
2. Organisatie - medewerker – klant beïnvloeden 

elkaar
3. Medewerkersonderzoek draagt bij aan realisatie 

organisatiedoelen
4. Eigenaarschap organisatie en medewerker
5. Match cultuurwaarde organisatie/medewerker 



Klant = Ambassadeur
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Terrorist Overloper Indifferent Ambassadeur/
promoter

Mate van (on)tevredenheid +-
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Klanttevredenheid & Customer Delight



Klantwaarde meting (waarde van service)
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Evaluatie customer journey (inzicht in de klantreis)

Klantonderzoek

NPS programma’s (verbeter thema’s)

0- meting (thema’s breed)

Continu procesmetingen (aftersale, verkoop,  schade etc.)

Nu Toekomst gericht 



Waarom?
1. Meer actieve ambassadeurs
2. Optimale dienstverlening (processen)
3. Creëer een klantgerichte cultuur
4. Verbeter online vindbaarheid (reviews & ratings)
5. Onderscheidend en transparant 



Haal meer uit je medewerkers & klanten

• Zorg voor een duidelijke waarde propositie 
richting de klant

• Creëer een cultuur waarin de service aan 
klanten centraal staat (leiderschap) 

• Maak medewerker- en klanttevredenheid 
onderdeel van stuurinformatie (kpi’s)

• Feedback als onderdeel van de lerende 
organisatie

• Bevlogen medewerkers en hoge 
klanttevredenheid leidt altijd tot hoger 
rendement!



combinatie tussen professioneel
onderzoek en het publiceren
van reviews en ratings | al 15 jaar
expert in tevredenheidsonderzoek |
maatwerk onderzoek | hoog serviceniveau |
resultaten transparant maken | search
engine optimization | benchmarken met andere bedrijven
binnen de branche | koppelingen met crm systeem | directe
opvolging bij bepaalde reacties | geen limieten in aantal respondenten,
accounts en vragenlijsten
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