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Wat geeft jou energie in jouw werk?



Klanten geven energie!



Sonja Stalfoort - klantbeleving
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Lezingen – Trainingen – Workshop - Consultancy



BOVAG
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Hoe ontwikkel je een klantreis waar klanten én 
medewerkers energie van krijgen en een bedrijf 

toekomstbestendig mee kan ondernemen? 



De 
energiebehoefte
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02-10-20 7

Oude 
energie-
bronnen in 
organisaties

• Winstgedreven

• Aandeelhouderswaarde
• Top-Down
• Autoritair leiderschap
• Productgericht
• Sales-driven

• Silo’s
• Sjoemelen
• Inside-out
• Ondoorzichtig
• …



De gevolgen..
• Burn outs stijgt
• Omzet Techreuzen stijgt
• Vele langlopende bedrijven gaan failliet
• Concurrentie komt van alle kanten
• Kortere levenscyclus
• Verandering de constante factor
• Data overload
• Kanalen explosie
• ….
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Organisaties hebben nieuwe energiebronnen nodig



De klant zet de markt op spanning



02-10-20 10

Kwaliteit als 
randvoorwaarde

Hogere eisen 
aan de 

klantbeleving

Klantloyaliteit 
neemt af

Do it yourself Adoptiesnelheid is 
verhoogd

De 
belangrijkste 

veranderingen 
in klantgedrag
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Het product is de 
totale 

klantbeleving
geworden



Deze organisaties
bepalen de norm 
van dienstverlening
over alle branches 
heen

12
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De adoptiecurve
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Hoe kun je de verandersnelheid
van de markt bijhouden?
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Klant-energie
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Klant-energie

De feedback van klanten, 
die op de juiste wijze is 

vertaald naar plannen en 
realisatie voor klantgerichte 

verbeteringen.
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Klanten (ook 
potentiële 
klanten) 
geven altijd 
feedback……

• Data
• Klachten
• Sociale media
• Gedrag
• Onderzoek
• Vragen
• Trends en ontwikkelingen
• Concurrentie
• Duur winkelbezoek
• Reviews
• Terugkerend bezoek
• …



Klant-energiemodel
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53%

5.65.9

6.4
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Er lekt heel veel 
klant-energie weg en 
dat kan geen enkele 
organisatie zich meer 

veroorloven



Een stroomcircuit
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Vraag 1

Welke % van de medewerkers vindt dat 
de eigen organisatie niet goed inspeelt 
op de ideeën van medewerkers?

65%
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Vraag 2

Welk % van de medewerkers vindt dat 
organisaties niet goed luisteren naar de 
wensen van de klant?

63%
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Vraag 3

Welke % van de medewerkers ervaart 
niet voldoende ruimte om een probleem 
voor een klant op te lossen als de 
situatie daarom vraagt?

51%
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Vraag 4

Welke % van de medewerkers vindt dat 
hun management het goede voorbeeld 
geeft in het centraal zetten van de 
klant?

50%
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Energieke 
klantreis
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Voor we starten…
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Stop veel energie in het 
echt begrijpen van de 
klant, dan volgen de 

klantgerichte oplossingen 
vanzelf

Geen losse floddershow, 
alles moet met elkaar 

verbonden zijn



Wereldklasse in energieke 
klantreis

Motto
We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and 
Gentlemen

Gold Standards
• 3 Steps of Service
• 12 Service Values

Onderdelen klantreis
• $ 2.000 voor iedere medewerker om een 

klantprobleem op te lossen
• Een excellente database
• Medewerkers getraind in “attent en 

verrassend”
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De 4 schakels van het klant-energieke stroomschema
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Klant-energieke 
stroomschema 
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Kompas

02-10-20 32



Why

Wat zeg je op een 
verjaardagsfeestje als 

mensen vragen waarom 
ze bij jou moeten 

kopen?
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Energie-geleider



Energie-
opwekker

Passend sponsorship
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Klantcultuur en leiderschap
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Verkoop Commerciële 
binnendienst Service



Kennis en feedback
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Waar komt de klantkennis samen?
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Simyo
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Klantervaring
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Waarde-propositie Autorijlessen

02-10-20 42



SWAP fiets – een continu van de klant lerende organisatie
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7.
Verbeteringen 
voor de klant 

worden 
succesvol 

gerealiseerd



Wat wil de klant

• Gemak
• Persoonlijk
• Snelheid
• Keuzehulp
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Onderzoek Forrester



Een klantreis – de reis van de klant

• Het traject met alle directe en indirecte 
contactmomenten tussen een klant en het 
merk, product of dienst.
• Vanuit het perspectief van de klant
• Om de klant beter te begrijpen
• En de klantbeleving te verbeteren
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IKEA
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De stappen van de klantreis

DE 
UITGANGSPUNTEN

DE ANALYSE HET ONTWERP REALISEREN EVALUEREN



De uitgangspunten
• Medewerkers uitnodigen
• Pizza bestellen
• Brownpaper ophangen
• Doelgroep bepalen
• Type klantreis

• Nieuwe klant werven
• Reparatie
• Onderhoud
• ..
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De doelgroep - BOVAG 

02-10-20 49

Ziet een auto 
kopen als een uitje

Heeft behoefte 
aan feitelijke en 
onafhankelijke 
informatie

Behoefte aan 
helder 
overzicht en 
inzicht in  
details

Houden niet van 
gedoe en willen 
snel schakelen



Aan de slag…
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De klantreis – Een auto kopen
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STAPPEN
1

Oriëntatie
2

Advies / showroom 
bezoeken

3
Kopen

4
Ophalen

BESCHRIJVING
• Budget bepalen
• Specificaties 
• Waar begin ik?

ENERGIENEMERS • Informatie overload

ENERGIEGEVERS • Online video’s

WAT WIL JE NOG 
WETEN?

• Welke zoekwoorden 

IDEEËN • Online test Welke auto 
past bij jou?

TOUCHPOINTS • Google
• Consumentenbond



WOW factor
De 3 P’s

• Positief verrassen van de 
klant

• Passend bij jouw bedrijf

• Praten mensen over
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WOW voorbeelden
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De energieke 
klantreis kent 
geen eindpunt



10
Energizers
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Energizer 1

Klant bij je eigen 
bedrijf
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Energizer 2

Idee van de maand 
belonen
Medewerkers en 
Klanten

02-10-20 57



Energizer 3

Bijzondere 
aankleding
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Energizer 4

Acties met 
humor
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Energizer 5

Persoonlijke 
aanbiedingen met een 
knipoog
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Van harte gefeliciteerd met 
de verjaardag van uw fiets



Energizer 6

Werkbezoek bij 
collega-bedrijven
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Energizer 7

1 Dag stage op 
andere afdeling
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Energizer 8

Wall of 
compliments
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Energizer 9

Ideeën bord
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Energizer 10

Heeft u een 
compliment of 
verbeterpunt voor 
ons?
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Heeft u een 
compliment of 

verbeterpunt voor 
ons?



Het optimaliseren van een 
energieke klantreis is een 
continue proces van het 

elke dag een beetje beter 
doen.
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Sonja Stalfoort
sonja@puurklant.nl
06-13244690

mailto:sonja@puurklant.nl

