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VOORWOORD

Een aardverschuiving 
in klantvriendelijkheid

Op alle Gouden Regels van klantvriendelijkheid dalen 
de scores, gemiddeld met 8 tot 20%. Consumenten 
zijn het minder snel eens met de stelling dat bedrijven 
voldoen aan die Gouden Regels. Zeker de gouden 
regel ‘fouten toegeven en die vervolgens oplossen’ is 
beduidend minder van toepassing op het Nederlandse 
bedrijfsleven. Ook de oprechte betrokkenheid van 
bedrijven bij de klant is gedaald, gemiddeld met 10%. 
Aandacht voor de mens en de maatschappij om ons 
heen daalt gemiddeld met 8%. 

Bedrijven die in voorgaande jaren de ondergrens van 
75 waarnemingen niet haalden, maar door corona een 
(enorme) groei hebben doorgemaakt, staan nu wel 
in de lijst. Een voorbeeld is Kaartje2go. Een interview 
met deze stijger is verderop in deze KLANT te lezen. 

Dit jaar maken we voor het veertiende jaar bekend wat het Klantvriendelijkste Bedrijf 
van Nederland is. We kunnen er niet omheen dat corona een enorm effect heeft gehad 
op de verkiezing van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Nog nooit waren de 
schommelingen ten opzichte van het jaar ervoor zo groot. Variërend van bedrijven die bijna 
een vol punt stijgen tot bedrijven die bijna een vol punt dalen.

Aan de andere kant zijn er bedrijven die het heel 
moeilijk hadden doordat ze minder of geen klanten, 
bezoekers of gasten over de vloer kregen. Burgers’ 
Zoo bijvoorbeeld, vorig jaar nog de nummer 2, haalt 
nu door de coronamaatregelen de ondergrens niet en 
komt dit jaar dus niet in de lijst voor. Daarnaast zijn tal 
van gevestigde namen uit de top 10 van de afgelopen 
jaren in hun score zwaar onderuit gegaan. Die zijn 
behoorlijk wat plaatsen gedaald in de ranking. Een ware 
aardverschuiving, dus. 

De echte aardverschuiving vond uiteraard in 
2020 plaats. Ineens stond de wereld stil en waren 
vanzelfsprekendheden niet meer vanzelfsprekend. 
Trends die al zichtbaar waren, werden plotseling 
‘normaal’ of zetten zelfs versterkt en versneld door.  
We gingen bijvoorbeeld anders inkopen. Thuiswerken 
was, in combinatie met thuisonderwijs, voor velen 
de nieuwe standaard. Dat betekende voor veel 
bedrijven en hun medewerkers keihard werken om 
het serviceniveau op peil te houden. Veel bedrijven 
bleken wendbaar en consumenten waren vaak flexibel. 
Gedurende de eerste maanden van de coronacrisis 
gingen de scores voor klantvriendelijkheid dan ook niet 
echt onderuit, terwijl we toch vaker moesten wachten 
op bijvoorbeeld een antwoord of een besteld product. 

Echter, na een jaar in deze nieuwe werkelijkheid blijken 
consumenten minder vergevingsgezind en dat laten 
ze weten ook. Waar vorig jaar de top 18 nog gemiddeld 
een 8 of hoger scoorde is dat dit jaar alleen weggelegd 
voor de top 5. Toch bestaat de top 10 uit veel bedrijven 
die al jaren hoog in de ranking staan. Nieuw in de top 10 
is Nespresso en ook de nummer 1 van dit jaar is nieuw. 
Deze nieuwe koploper komt eveneens in dit magazine 
uitvoerig aan het woord. 

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie.
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TRENDS EN SCORES

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totaal 7,16 7,27 7,38 7,42 7,47 7,35 7,41 7,44 7,50

Leisure 7,06 7,13 7,33 7,30 7,46 7,45 7,67 7,61 7,56

Supermarkten 7,41 7,45 7,60 7,65 7,69 7,48 7,51 7,55 7,60

Retail 7,46 7,51 7,48 7,63 7,58 7,47 7,46 7,50 7,48

Verzekeraars 7,11 7,24 7,27 7,23 7,25 7,31 7,38 7,41 7,48

Telecom 6,83 7,01 7,12 7,21 7,07 7,21 7,32 7,41 7,47

Energie 6,90 7,11 7,22 7,15 7,30 7,28 7,31 7,30 7,28

Banken 7,02 6,97 6,89 7,23 7,21 6,99 7,19 7,26 7,40

Openbaar vervoer      6,87 6,92 6,97 7,05

Goede doelen        7,49 7,69

Je beoordeling is de 
verwachting van mensen 
minus je prestatie
Dat klantvriendelijkheid de basis is voor 
loyaliteit en daadwerkelijk aanbevelen weten we 
inmiddels wel. De beoordeling die klanten geven 
op het gebied van klantvriendelijkheid wordt 
echter niet alleen bepaald door de prestatie 
die je levert. Ook de verwachting die klanten 
hebben bepaalt de mate waarin klanten je 
klantvriendelijk vinden.

Een uitmuntende prestatie wordt bijna standaard 
verwacht van bedrijven die al jaren hoog staan in de lijst 
van klantvriendelijke bedrijven van Nederland. Maak je die 
hogere verwachting vervolgens niet volledig waar, dan val 
je door de mand en is de klant toch teleurgesteld. 

Lichte stijging in de gemiddelde score
In het coronajaar 2020 zien we de gemiddelde scores 
stijgen in klantvriendelijkheid. Het gemiddelde van de 

De scores per branche vanaf 2012.
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zich doorontwikkelden. Dat gebeurde via de opkomst van 
efficiënte organisaties en de opkomst van organisaties die 
zich richten op het bieden van extreem gemak. 

Meer dan de basis op orde
Succesvolle bedrijven hebben de basis echt volledig op 
orde. Het product is goed, de prijs klopt en de processen 
verlopen vlot en soepel. De Gouden Regel ‘oprechte 
betrokkenheid bij je klant’ is en blijft de meest bepalende 
factor voor de beoordeling op klantvriendelijkheid. Dit 
begint bij de vormgeving van klantbeleving vanuit een 
sterke filosofie, je bezieling. Welke belofte doe je aan je 
klanten? En wordt die belofte door de hele organisatie 
gedeeld en uitgedragen richting de klant? Daarbij is het 
essentieel dat de belofte authentiek en geloofwaardig is. 
De kans dat je er voor alle consumenten kunt zijn is klein, 
dus zorg dat je verhaal aansluit bij een voldoende grote 
groep consumenten. Durf klantwensen die niet bij jouw 
verhaal passen links te laten liggen. 

Mens en maatschappij
De extra toegevoegde waarde zit steeds meer in de 
aandacht die je hebt voor mens en maatschappij. 
Consumenten kijken ook bij klantvriendelijkheid meer en 
meer naar je maatschappelijke impact. Ben je er alleen 
voor je eigen gewin of heb je ook oog voor de wereld om je 
heen? Dat brengt ons weer terug bij je bezieling en belofte. 
Hoe past aandacht voor mens en maatschappij daarin? 
Weet je dat op een oprechte en authentieke manier te 
combineren met je customer experience, dan ben je de 
winnaar van de toekomst.

Regel 1.    Wees beschikbaar als de klant daarom 
vraagt

  Zorg dat je ‘vindbaar’, beschikbaar en (fysiek) 
zichtbaar bent. Zorg voor openingstijden die 
aansluiten bij de wens van jouw klanten. Bied 
(ook) online mogelijkheden.

Regel 2.   Kom de belofte, die je in reclame maakt, na
  Doe geen loze beloften, ook niet in reclame en 

advertenties. Manage de verwachtingen van 
jouw klant. Afspraak = afspraak.

Regel 3.  Val de klant niet onnodig lastig
  Zoek alleen contact voor relevante zaken. Geef 

de klant ‘snuffelruimte’.

De 7 Gouden Regels  
van klantvriendelijkheid

Regel 4.   Doe niet moeilijk over formaliteiten  
(bijvoorbeeld als de klant wil ruilen)

  Geen kleine lettertjes. Neem klanten zaken uit 
handen. Zorg voor een heldere (online) procedure.

Regel 5.  Geef je fouten toe en los ze op de juiste wijze op
  Neem de klant serieus. Wees open en transparant. 

Los het snel en goed op.

Regel 6.   Wees oprecht betrokken bij je klant
  Luister naar de klant. Wees oplossingsgericht. Laat 

merken dat je plezier hebt in wat je doet.

Regel 7.   Heb oog voor mens & maatschappij
  Neem verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg 

voor mens & maatschappij.

bedrijven die de ondergrens in aantal waarnemingen halen 
is voor het eerst op 7,50 uitgekomen. Aangezien openbaar 
vervoer ook weer gestegen is, zijn er geen branches meer 
die een gemiddelde van onder de 7,00 halen. De grootste 
stijging zit bij de goede doelen. Zij zijn daarmee direct de 
best scorende branche, gevolgd door de supermarkten en 
de leisurebedrijven. Voor leisurebedrijven is het wel het 
tweede jaar op rij dat ze een lichte daling laten zien. Waar 
andere branches door de jaren heen een positieve trend 
laten zien, blijft die positieve trend bij retail uit. 

Een meer uitgesproken mening
Dat gemiddelde van 7,5 lijkt typisch Nederlands. Een 7,5 
is een hele mooie score, maar wij lijken te nuchter om een 
9 of 10 te geven. Die 7,5 is een gemiddelde en om op dat 
gemiddelde uit te komen heb je wel degelijk een groep 
nodig die een 9 of 10 geeft voor klantvriendelijkheid. Het 
percentage klanten dat een 9 of 10 geeft stijgt. Dit jaar is 
dat 23%, waar dat in 2019 nog 20% was. We zijn dus toch 
niet zo nuchter dat we helemaal geen 9 of 10 geven.

De basis op orde
De basis lijkt voor ieder bedrijf inmiddels wel op 
orde. Dat zijn de eerste vijf Gouden Regels van het 
Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Terecht 
willen bedrijven zich blijven onderscheiden van hun 
concurrenten. Logisch dus dat de vijf Gouden Regels 
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PUBLIEKSPRIJZEN

1 Rituals: 8,23

4 5 6

2021

Valt niet lastig 51%

Medewerkers beschikbaar 57%

Geeft fouten toe  33%

Doet wat reclame belooft 54%

Doet niet moeilijk 36%

Oprecht betrokken 53%

Oog voor mens en maatschappij 39%

“ De beleefdheid van het personeel 
van de helpdesk, en ze vragen goed 
door bij een eventueel probleem”

De winnaar van dit jaar stond in de afgelopen drie jaar al in 
de top 10. Langzaam maar zeker werd een steeds hogere 
positie verworven. In 2018 nog negende, in 2019 op plek 7 
en vorig jaar nummer 6. De gemiddelde score van Rituals 
op klantvriendelijkheid is dit jaar op een vergelijkbaar 
niveau met vorig jaar. In een jaar waarin de processen 
ineens anders werden, klanten op een andere manier 
bediend moesten worden en medewerkers vanuit huis 
service gingen verlenen is het des te knapper dat Rituals de 
klantvriendelijkheid op niveau heeft kunnen houden.  
Met een voorsprong van 0,14 punten op nummer 2 is 
Rituals de terechte winnaar van dit jaar. Ook bij Rituals 
maken de medewerkers het echte verschil. In de toelichting 
waarom consumenten Rituals klantvriendelijk vinden 
komen de medewerkers dan ook geregeld terug. Op de 
zevende gouden regel is de score nog niet heel hoog, maar 
ook op dat vlak doet Rituals al veel. Dit is (nog) niet bij 
iedereen bekend en daar is dus nog ruimte voor Rituals om 
verder te groeien.

“ Ze doen goede dingen en 
houden mij als donateur daar 
goed van op de hoogte.”

“ Ze doen er alles aan om de 
winkelervaring zo goed mogelijk 
te maken. Daarbij zijn ze erg 
betrokken en hulpvaardig.”

Nespresso: 8,05
Vorig jaar nog niet in de lijst 
omdat de ondergrens niet 

werd gehaald.

CliniClowns 8,00
Vorig jaar # 14

Bijenkorf: 7,99
Vorig jaar # 15

And the winner is…
Rituals
De tien Klantvriendelijkste Bedrijven van Nederland
Dit jaar laat de top 10 een flinke verschuiving zien. Er is een nieuwe nummer 1, maar we treffen 
ook weer bekende namen aan zoals Bijenkorf, Bol.com, zooplus, Van der Valk en Primera. Met 
branchewinnaar Greenchoice, dat al jaren de klantvriendelijkste energieleverancier is, en de goede 
doelen Kika en CliniClowns maakt nieuwkomer Nespresso de top 10 compleet. Nespresso haalt voor 
het eerst de ondergrens en komt direct binnen op plek 4.
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Bol.com: 8,09 KiKa: 8,072 3

2021

Valt niet lastig 51%

Medewerkers beschikbaar 50%

Geeft fouten toe 47%

Doet wat reclame belooft 60%

Doet niet moeilijk  60%

Oprecht betrokken 43%

Oog voor mens en maatschappij 30%

2021

Valt niet lastig 55%

Medewerkers beschikbaar  24%

Geeft fouten toe  17%

Doet wat reclame belooft  43%

Doet niet moeilijk  11%

Oprecht betrokken 23%

Oog voor mens en maatschappij 63%

7 8 9 10

Bol.com is een vaste klant in de top 10 van klantvriende-
lijkste bedrijven. In vergelijking met vorig jaar heeft ook 
Bol.com de hoge score van gemiddeld boven de 8,00 vast 
kunnen houden in het coronajaar. Bijna 1.000 panelleden 
hebben afgelopen jaar aangegeven klant te zijn bij Bol.com 
en van al deze mensen geeft 36% het bedrijf een 9 of 10 
en nog eens 38% een 8. Daarmee vinden drie van de vier 
klanten Bol.com zo klantvriendelijk dat ze een 8 of hoger 
geven. Een terechte nummer 2 dus en dat is terug te lezen 
in de toelichting die consumenten geven bij die 8 of hoger.

De nummer 3 van dit jaar stond vorig jaar op plek 26. De 
gemiddelde score van KiKa is het afgelopen jaar gestegen 
van 7,86 naar 8,07. Daarmee stijgt het fonds een aanzienlijk 
aantal plaatsen, ook omdat sommige bedrijven die vorig 
jaar beter scoorden het nu duidelijk minder doen. Dat 
doet niets af aan de geweldige prestatie die KiKa neerzet. 
In een jaar waarin het niet mogelijk is om via de geijkte 
kanalen in contact te zijn met je achterban heeft KiKa de 
klantvriendelijkheid verder verbeterd. Natuurlijk hebben 
goede doelen een grote gunfactor. Toch springen er een 
paar goede doelen uit en KiKa is er eentje van. In de open 
toelichtingen is te lezen wat KiKa zo bijzonder maakt.

“ Zeer uitgebreid 
assortiment. Mogelijkheid 
tot achteraf betalen. 
Levert altijd exact wat je 
hebt besteld.”

“ Klantvriendelijk, prijs-
kwaliteit heel goed. 
Prachtige hotels, 
vriendelijk personeel, eten 
is erg goed.”

“ Klantvriendelijk 
personeel, geven 
advies, behulpzaam. 
Zeer accuraat v.w.b. de 
coronamaatregelen.”

“ De communicatie is helder 
en vragen worden snel 
beantwoord. Tot nu toe 
geen administratieve 
problemen gehad.”

zooplus: 7,97
Vorig jaar #3

Van der Valk: 7,96
Vorig jaar #9

Primera: 7,96
Vorig jaar #17

Greenchoice: 7,93
Vorig jaar #42
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Raymond Cloosterman

 “ We’re not here to 
sell you beauty, 
we are here to 
make you feel 
good.”
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‘ Onze uitverkiezing 
danken we aan onze 
klantenserviceteams 
en mensen in de 
shops.’

Het geheim van het klantvriendelijkste bedrijf van 
Nederland, het geheim van Rituals 

Raymond Cloosterman, founder en 
CEO van cosmetic company Rituals

Drie jaar op rij in de top 10 en nu de allerhoogste notering.  
Bij cosmeticabedrijf Rituals Cosmetics zit klanttevredenheid 
onmiskenbaar in het hart van de organisatie. En dat resulteert 
in een topscore van 8,23 dit jaar, vooral dankzij de inzet en 
betrokkenheid van de duizenden medewerkers. 

Het verhaal van Rituals begon 20 jaar terug met een winkel 
in Amsterdam. Inmiddels heeft de cosmeticaformule 
840 stores, 2.650 shop-in-shops en 5 Urban Spa’s in 33 
landen. De missie bleef al die jaren onveranderd: verander 
alledaagse routines in betekenisvolle momenten of 
rituelen. Ofwel: ‘We’re not here to sell you beauty, we are 
here to make you feel good.’ Achter dit succes zit oprichter 
en CEO Raymond Cloosterman. Wat vindt hij van de 
uitverkiezing? 

Cloosterman: “Daar zijn we enorm trots op. Dat we dit jaar 
het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland zijn, is te 
danken aan onze professionele klantenserviceteams en 
onze experts op de winkelvloer. Klanttevredenheid staat 
erg hoog bij ons in het vaandel. De consument staat altijd 
in het middelpunt als het gaat om het ontwikkelen van een 
winkelbeleving. Fysiek in onze shops, maar ook online in 
onze webshop. En dat geldt ook in het contact met onze 
klantenservice en via onze social media.” 
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Zoekt Rituals naar een bepaald type medewerker?
“De 6.500 medewerkers zijn de ultieme ambassadeurs van 
ons merk. Onze medewerkers zijn mensen met karakter, 
echt en authentiek. En mensen die onze waarden delen 
en zich vereenzelvigen met de filosofie van ons merk. 
De ultieme Rituals-medewerker straalt enthousiasme en 
energie uit, streeft naar het onmogelijke, is toegewijd aan 
ons merk, deinst niet terug voor uitdagingen en houdt 
ervan om samen te werken met anderen.” 

En hoe traint Rituals z’n mensen? 
“Om mensen in te wijden in de wereld van Rituals hebben 
we twee ontdekkingsreizen: een voor sollicitanten en 
een voor medewerkers. Nieuwe medewerkers volgen ons 
onboardingsprogramma zodat ze zo snel mogelijk inzetbaar 
zijn. En iedereen begint met een tweedaagse Rootcamp, 
waarbij we de medewerkers inwijden in onze cultuur, 
waarden en manier van werken. En waarbij ze kunnen laten 
zien wat hun talenten zijn. 

Daarnaast hebben we de Rituals Academy. Dat is een 
mix van klassikale trainingen en e-learning, zodat elke 
medewerker zich volop kan ontwikkelen. En we hebben 
een groot team trainers dat ons lokale winkelpersoneel 
begeleidt. Daarbij gaat het niet alleen om de nieuwste 
innovaties en producten, maar ook om een stukje 
klantgerichte service. En medewerkers kunnen zelf 
trainingen boeken, zoals empowerment, storytelling, 
commerciële vaardigheden en engagement, waardoor  
zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij merken dat dit een 
zeer positieve impact heeft op zowel onze relatie met de 
klant als de retentie van medewerkers. Daarnaast hebben 
wij Quality, Training & Development onderdeel gemaakt 
van ons klantenserviceteam. Hierdoor kunnen wij nieuwe 
trends, campagnes en productlanceringen direct met het 
team delen.”

Welke ontwikkeling hebben jullie doorgemaakt  
in klantvriendelijkheid? 
“Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om de klant in en 
vanuit het hart van de organisatie te laten werken.  
En hiervoor hebben wij het internationale 
klantenserviceteam centraal in ons hoofdkantoor 
geplaatst. Onze medewerkers zijn allround getraind en 
hebben mandaat om zelf een oplossing op maat voor de 
klant te vinden. 
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Wij hebben onze horizon verbreed van klantenservice 
naar Customer Relations. Dat is inclusief social media 
engagement, social commerce en CRM. En in ons ‘voice 
of the customer’-platform delen wij klantenfeedback 
direct met onze directie zodat we ook actief en snel 
verbeteringen in onze processen kunnen bewerkstellingen. 
Hierdoor krijgt de klant in de ware zin van het woord 
een stem binnen Rituals en kunnen wij de feedbackloop 
compleet maken door onze klant te laten weten dat er 
daadwerkelijk iets mee gedaan is. De voldoening die 
hierdoor bij onze medewerkers ontstaat is bijna niet te 
beschrijven.”

Hoe maakten jullie tijdens de lockdown het contact  
zo klantvriendelijk mogelijk? 
“Gedurende de periode van corona en onzekerheid 
in onze winkels zijn we op zoek gegaan naar andere 
manieren om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen 
bedienen. Hierin konden wij ook een beroep doen op onze 
winkelmedewerkers. Wij hielden twee serviceniveaus 
in stand. Namelijk ‘click & collect’, waarbij de klant de 
bestelling kan ophalen in de winkel. En ‘ship from store’ 
waarbij ons lokale personeel vanuit de winkel een  
bestelling per fiets thuisbezorgt. Dit waren manieren om 
nog steeds dat klantcontact te hebben wat onze klant van 
ons gewend is.” 

Hoe heeft corona de verwachtingen van klanten 
veranderd? 
“Juist nu merken wij het belang van persoonlijk contact. 
Dat geldt voor een persoonlijke benadering online,  
maar ook in de winkel. Dat persoonlijke wordt erg 
gewaardeerd. De consument heeft er juist weer behoefte 
aan om persoonlijk advies te ontvangen in plaats van 
continu online shoppen.”

Wat is jullie visie op de klantenservice in de toekomst? 
“We hebben gemerkt dat de personal shopping 
mogelijkheid erg goed aanslaat bij de wensen van onze 
klanten. Dus hier gaan wij graag mee verder. Daarnaast 
hebben wij mooie toekomstplannen als het gaat om 
innovaties die nauw aansluiten op de wensen en behoeften 
van onze (trouwe) klanten. Daarover binnenkort meer…”
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Greenchoice staat al 20 jaar voor groene energie met 100% duurzame stroom en 
bosprojecten. Maar Greenchoice stimuleert iedereen ook om energie te besparen 
en zelf energie op te wekken. Dat doet het bedrijf op een sympathieke manier, 
zo blijkt. Want Greenchoice is de klantvriendelijkste energieleverancier van 
Nederland. Over het ‘geheim’ van dit succes spreken we Marjon van der Burgt, 
Manager Service, en Irene Deij, Teamleider Service.

‘ Groen doen voelt 
goed. Voor onze 
medewerkers en de 
klant.’

Marjon: “Vanaf het begin is onze missie om 
duurzamer en groener te worden. En inmiddels 
vinden de meeste Nederlanders duurzaamheid 
belangrijk. Groen voelt gewoon goed. Als je 
met z’n allen zo’n doel hebt, dan werk je ook 

bevlogen en met passie. En het leeft bij ons 
allemaal: directie, management, sales en zeker 
binnen de serviceafdeling. Daarmee maken 
we het verschil. En dat voelen mensen bij 
contacten ook.” 
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Klantgerichte en groene medewerkers
Irene: “Onze servicemedewerkers moeten bovenal 
klantgericht zijn. Wij willen vooroplopen als het gaat om 
klanttevredenheid en service. En daarnaast moeten ze 
meevoelen met de groene missie. Ze hoeven heus geen 
veganist te zijn, maar ze moeten het belang van groen wel 
voelen. We steken dan ook veel energie in hoe we klanten 
én medewerkers kunnen overtuigen om nog duurzamer te 
worden. Dat begint bij advies en inzicht in hoe duurzaam 
iemand eigenlijk is. En er komt natuurlijk kennis en 
gesprekstechniek bij kijken om daar met klanten mee om 
te gaan. Dus nog duurzamer worden, daarop focussen we. 
Ook in trainingen.”

Familiegevoel
Marjon: “Als mensen zelf bevlogen groen en duurzaam 
zijn, blijven ze ook graag voor ons werken. En je merkt bij 
ons ook een soort familiegevoel. En dan is het dus jammer 
dat je ineens niet meer naar kantoor mag. Die omslag naar 
thuiswerken konden we overigens wel heel snel maken, 
ook dankzij de flexibiliteit van de medewerkers. Dat bracht 
ook samenhorigheid. Want we zaten allemaal in hetzelfde 
schuitje. En dan merk je hoe belangrijk dat familiegevoel is.

In het begin hadden klanten begrip voor de situatie, ook 
als het iets minder lekker liep. Want iedereen werkte vanuit 
huis. We kregen hele mooie reacties. En vaak bood het ook 
een opening voor een persoonlijk gesprek. En dat is iets 
waar we veel waarde aan hechten. Na de zomer sloeg het 
begrip om naar een kritischer houding. Klanten vinden nu 
dat het allemaal goed geregeld moet zijn. En terecht! En 
gelukkig loopt alles nu ook goed.”

Kijken is goed, kopiëren is iets anders
Irene: “Wij kijken ook naar andere bedrijven. Want we willen 
leren. Wat zijn hun succesfactoren? Zoals de Efteling, 
waar heel veel mandaat ligt bij de medewerkers. Dat doen 
wij ook. Kijken naar anderen is goed, maar elk bedrijf is 
ook uniek met een eigen tone-of-voice. Kopiëren kan dus 
lang niet altijd. En zeker services kun je niet een-op-een 
kopiëren. Bovendien hebben we een sterk profiel: wij zijn 
groen en duurzaam. Daar zit ons verschil. En daar zetten 
wij op in. En dat is ook ons doel. Om de lichtgroene klanten 
ook mee te krijgen. Dat is een grote groep die we nog veel 
te bieden hebben.”

Klantenservice als hart van de organisatie
Marjon: “Klantenservice en marketing werken nauw samen. 
We stemmen goed af hoe we communiceren en wat we de 
klant kunnen en willen bieden. Klantenservice is het hart 
van de organisatie. En we hebben ook een signalerende 
functie. Want alles wat niet goed is, komt bij ons terecht. 
Dus wij kunnen tegen de organisatie zeggen: ‘Hé jongens, 
dit loopt niet lekker, dit moet je oplossen of die brief moet 
anders.’ En dat wordt altijd serieus genomen. Dat loopt 
heel goed.”

Via welk kanaal wil de klant contact?
Irene: “We willen aan de voorkant zo gemakkelijk mogelijk 
zijn zodat de klant ons zo weinig mogelijk hoeft te bellen. 
Dus heldere processen en duidelijke communicatie. Maar 
alles digitaal, dat gaat niet. Je houdt klanten die menselijk 
contact prettiger vinden. Daar moet je rekening mee 
houden bij het inrichten van je klantenservice. Wij focussen 
op WhatsApp, e-mail en telefoon. En onze chatbot. Dat zijn 
onze kanalen. Je moet kijken naar de klantbehoefte. Waar 
is die? Via welk kanaal? En via welk contact is de klant het 
meest tevreden? Dat is een continu proces dat we in de 
gaten houden. 

Het draait allemaal om de klant
En moeten alle servicemedewerkers wel alle kanalen 
bedienen? Want de een werkt beter en prettiger via 
WhatsApp, terwijl de ander goed is aan de telefoon. Als 
je iets niet zo goed kunt, dan vind je het ook niet zo leuk. 
Daarom kijken we wie op welke kanalen het beste in hun 
kracht staan. Want als een medewerker goed in z’n vel zit, 
bij het juiste kanaal, dan functioneert ‘ie ook beter. En dan 
wordt de klant ook direct goed geholpen. En daar draait 
het tenslotte allemaal om: de klant.”

‘ Klanttevredenheid 
en service met een 
groene missie.’

Marjon van der Burgt Irene Deij
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Evenals vorig jaar is RegioBank ook in 2021 de klantvriendelijkste bank van Nederland.  
Het netwerk van RegioBank bestaat uit ruim 500 zelfstandige advieskantoren in Nederland. 
Een ervan staat in Silvolde. Vader en zoon Paul en Sander Klomberg hebben de leiding over deze 
buurtzame bank in de Achterhoek. Ze kijken er niet van op dat ze klanten trekken uit heel Nederland.

‘ Het is bijna raar als  
je klantvriendelijk  
en bereikbaar bent’

Ook het succes van RegioBank op het gebied van 
klantvriendelijkheid verbaast ze niet. Paul en Joke 
Klomberg begonnen in Silvolde 33 jaar geleden ‘vanuit 
het schuurtje’ als CVB Bank. Zoon Sander trad in 1998 als 
vennoot toe en in 2010 werd de vestiging een RegioBank. 
In de afgelopen drie jaar is het aantal medewerkers 
gegroeid van twaalf naar 23. Een groei-explosie, inderdaad. 
Maar een logische, als je ziet wat voor iedereen zichtbaar 
is. “De grootbanken laten enorme gaten vallen in het 
achterland, daar duikt RegioBank in.”

Mensen willen persoonlijk contact
Het is dan ook niet ingewikkeld om als bank het verschil te 
maken, vinden de Klombergs. “We spelen een belangrijke 
rol als buurtzame bank. Mensen willen persoonlijk contact 
en persoonlijke aandacht. Dat krijgen ze nergens meer, 
bij ons wel. Daarvoor komen klanten zelfs uit steden als 
Amsterdam en Roermond naar ons. Het is een gunfactor. 
Terwijl voor ons de regio van zo’n twintig kilometer om 
ons heen is al een prima markt is. Dat idee van buurtzaam 
kennen mensen in de grote stad niet.”

Betrokkenheid maakt ons uniek
Een van de verschillen met de grootbanken is dat de 
RegioBanken lokaal zelf keuzes kunnen maken. “Het sociale 
aspect is belangrijk. Je moet je inzetten voor je dorp.  
We ondersteunen verenigingen en activiteiten. Laatst 
hadden we een geval van grote brandschade, dan laat 
je zelf even je gezicht daar zien. Dat waarderen mensen. 
De lokale betrokkenheid zorgt ervoor dat de klant 
voor ons kiest. Het maakt ons uniek. Als je als banken 
allemaal hetzelfde doet, ben je niet meer zichtbaar, niet 
onderscheidend. Grootbanken doen vrijwel alles alleen nog 
digitaal. Als je als bank overal je deuren sluit en geen vaste 
aanspreekpunten hebt, ben je niet meer bereikbaar. Verder 
denken mensen bij een bank automatisch aan geld halen 
en brengen en ook die fysieke functie hebben veel banken 
geschrapt.”
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Klant levenslang binden
Natuurlijk zorgt digitalisering voor gemak voor bank 
én klant. De Klombergs onderschrijven dat van harte. 
“Persoonlijk contact met online gemak, is ons devies.  
Dat dragen we actief uit en het werkt fantastisch. Het idee 
dat de jeugd alles uitsluitend digitaal doet klopt niet. Wij 
trekken juist jongeren aan, meer dan driekwart van onze 
klanten is jonger dan vijftig jaar. Natuurlijk vinden jongeren 
mobiel bankieren prima. Maar als er iets is, als ze met 
vragen zitten, dan willen ze even bij ons binnen kunnen 
lopen en herkend worden door de baliemedewerker. 
Vervolgens moet de klant ervan overtuigd zijn dat het 
advies dat we geven 100% eerlijk is. Wij willen de klant 
levenslang aan ons binden.”

Vriendelijk zijn, luisteren en helpen
Een hypotheek afsluiten kan overal. “Bij een grootbank 
hang je eerst een half uur aan de lijn tot iemand je te woord 
wil staan. Iemand die jou niet kent. Een volgende keer  
krijg je weer iemand anders aan de lijn, die jou ook niet 
kent. Wij zijn al snel een uitzondering door te doen zoals 
het hoort. Het bijna raar dat je klantvriendelijk bent 
en bereikbaar en dat je afspraken nakomt. Ook grote 
bedrijven kunnen eenvoudig klantvriendelijkheidsaspecten 

inbouwen. De Nederlandse klant is al snel tevreden. 
Gewoon de telefoon opnemen, vriendelijk zijn, luisteren en 
helpen. Dan heb je de basis al te pakken. Dat kan een groot 
bedrijf ook, als de directie het uitstraalt moet dat lukken. 
En ingrijpt waar het fout gaat. Bij ons begrijpt iedere 
medewerker dat wij niet zonder de klant kunnen, maar de 
klant wel zonder ons.”

De context verandert, de mens niet
Voor de komende decennia verwachten vader en zoon 
Klomberg dat fysieke aanwezigheid succesvol is.  
“Mensen veranderen in de basis niet veel. Daardoor 
heeft RegioBank de toekomst. Als je allemaal op internet 
hetzelfde doet, ben je niet onderscheidend. De context 
verandert, de mens niet. Die zoekt sociaal contact. 
Als buurtzame bank heb je een band met de mensen 
om je heen. Ook bij ons heeft corona de boel op zijn 
kop gezet. We geven de klant de keus tussen online 
beeldbellen of persoonlijk contact op kantoor, inclusief 
alle veiligheidsmaatregelen. Voor bedrijven die het moeilijk 
hebben door de crisis hebben we de premies uitgesteld of 
gehalveerd of de dekking ingeperkt omdat die niet nodig 
was. Simpel denken leidt bij grote banken tot moeilijk 
denken. Terwijl ze veel meer aan maatwerk kunnen doen in 
deze tijd. Bijvoorbeeld aflossingen uitstellen. Wij kennen de 
klant, we zitten ermee aan tafel. Zo moet het weer.”

Sander KlombergPaul Klomberg
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De klantvriendelijkste  
bank van  
Nederland

Banken

1 RegioBank 7,75
2 ASN Bank 7,67
3 Rabobank 7,54
4 SNS Bank 7,54
5 ICS 7,38

Het klantvriendelijkste  
leisurebedrijf van 
Nederland

Leisure

1 Van der Valk 7,96
2 Landal GreenParks 7,90
3 D-reizen* 7,80
4 Fletcher hotel 7,70
5 TUI 7,63

Het klantvriendelijkste  
goede doel van 
Nederland

Goede doelen

1 KiKa 8,07
2 CliniClowns 8,00
3 Unicef 7,92
4 Diabetesfonds 7,89
5 KWF Kankerbestrijding 7,89

De klantvriendelijkste  
energieleverancier van  
Nederland

Energie

1 Greenchoice 7,93
2 Vattenfall 7,56
3 Essent 7,47
4 Eneco 7,41
5 Budget Energie 7,25

De klantvriendelijkste  
vervoerder van 
 Nederland

Openbaar vervoer

1 Arriva 7,24
2 NS 7,20
3 RET 7,15
4 Connexxion 7,12
5 GVB 6,90

Branchewinnaars  
van 2021 

“ Persoonlijk, benaderbaar, 
denken in oplossingen, geen 
standaard antwoorden maar 
kijkend naar de klant en de 
context.”

“ Het woord GREEN heeft bij dit bedrijf 
meerdere betekenissen en voordat je een 
keuze maakt moet je je daar eerst eens goed 
in verdiepen. Dan zul je zien dat een andere 
keuze vrijwel onmogelijk is om het even 
GROEN te laten zijn.”

“ Dat het ontzettend belangrijk is dat er op 
grote schaal onderzoek gedaan kan worden 
om kinderen van kanker te kunnen genezen 
of minstens een zo volwaardig mogelijk lang 
leven kunnen hebben.”

“ Als we bij van der Valk logeren is het altijd 
goed verzorgd. Het personeel is vriendelijk, 
de kamers zijn schoon en modern, het ontbijt 
is spectaculair en het avondeten is heerlijk. 
Dus krijgen ze van mij een 9.”

“ Goede bussen, in de stad elektrisch, rijden 
op tijd en vriendelijk personeel.”

RegioBank

Greenchoice

KiKa

Van der Valk

Arriva

*  De situatie van D-reizen is op het moment dat deze KLANT verschijnt (mei 2021) nog ongewis. Duidelijk is dat de 
coronapandemie van grote invloed is geweest op de organisatie. De beoordeling voor het Klantvriendelijkste Bedrijf 
van Nederland is tot stand gekomen voordat het faillissement van D-reizen bekend werd gemaakt.
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De klantvriendelijkste  
retailer van  
Nederland

Retail

1 Rituals 8,23
2 bol.com 8,09
3 Nespresso 8,05
4 Bijenkorf 7,99
5 zooplus 7,97

Het klantvriendelijkste  
telecombedrijf van 
Nederland

Telecom

1 Ben 7,76
2 T-Mobile 7,74
3 Simyo 7,71
4 Vodafone 7,54
5 hollandsnieuwe 7,52

De klantvriendelijkste  
supermarkt van  
Nederland

Supermarkt

1 DekaMarkt 7,91
2 Jumbo 7,80
3 Albert Heijn 7,77
4 Hoogvliet 7,71
5 Jan Linders 7,68

De klantvriendelijkste  
verzekeraar van 
Nederland

Verzekeraar

1 DSW 7,92
2 Menzis 7,92
3 Univé 7,87
4 DELA 7,62
5 FBTO  7,60

“ Mooie en goede producten. Je wordt er blij 
van. Zeer vriendelijk personeel. Staan altijd 
klaar om te helpen.”

“ Vanaf het begin dat ik abonnee ben bij Ben 
altijd goed, snel en vriendelijk geholpen. 
Bovendien een erg overzichtelijke 
persoonlijke klantpagina.”

“�DekaMarkt�is�een�fijne�supermarkt�met�
vriendelijke mensen in dienst die bereid zijn om je 
te helpen. De caissières zijn ook erg vriendelijk.”

“ Menselijk en wenselijk contact. Goedkoopste 
zorgverzekeraar. Vriendelijke medewerkers. 
Denkt mee.”

Rituals

Ben

DekaMarkt

DSW

RegioBank was al vaker branchewinnaar en scoort dit 
jaar met een 7,75 iets lager dan vorig jaar, maar dat is nog 
altijd voldoende om branchewinnaar te zijn. In de top 5 
van banken staan drie labels van de Volksbank, waarvan 
RegioBank er een is. 

Greenchoice is ook niet voor het eerst branchewinnaar 
en heeft ook dit jaar weer een stijging ten opzichte van 
vorig jaar gemaakt (van 7,75 naar 7,93). De voorsprong op 
nummer 2 Nuon is dan ook aanzienlijk.

De tweede branchewinnaar van de goede doelen is KiKa. 
Samen met de winnaar van vorig jaar CliniClowns zijn dit de 
enige twee goede doelen die met hun score net boven de 
8 zitten.

In leisure heeft de winnaar van vorig jaar Burgers Zoo 
de ondergrens niet gehaald. Mede daardoor is een 
oude bekende opnieuw branchewinnaar. Van der Valk 
scoort dan wel iets lager dan vorig jaar, maar blijft Landal 
GreenParks en D-reizen voor. 

Alle genomineerden van de retailbranche zitten in de 
top 10 overall. Overall-winnaar Rituals is uiteraard ook 
branchewinnaar, voor bol.com en Nepresso. Maar ook 
Bijenkorf en zooplus laten zeer mooie scores zien.

Ook bij de supermarkten hebben we een nieuwe 
branchewinnaar. Na Deen Supermarkten afgelopen jaar 
en Plus Supermarkten de jaren ervoor is DekaMarkt dit 
jaar een van de grootste stijgers. DekaMarkt komt met 
een gemiddelde van 7,91 direct bovenaan de lijst van 
supermarkten, nog voor de grote kemphanen Jumbo en 
Albert Heijn.

Waar Simyo binnen de telecombranche vorig jaar op 
eenzame hoogte stond, is dit bedrijf gedaald en laat Ben 
een stijging zien. Ben is dit jaar de klantvriendelijkste 
telecomorganisatie van Nederland. Op de tweede plaats 
staat grote broer T-Mobile en Simyo is derde dit jaar.

Het kleinste verschil is dit jaar bij de verzekeraars te zien. 
DSW is wederom de klantvriendelijkste verzekeraar van 
Nederland. Maar ook zij dalen in hun score terwijl de andere 
verzekeraars een hele mooie stijging laten zien. DSW 
wint dan ook met 0,002 verschil van Menzis die tweede 
geworden is voor Univé, die er als nummer drie niet ver 
achter zit.

De klantvriendelijkste openbaar vervoerder is dit jaar Arriva. 
Vorig jaar won Connexxion met een kleine voorsprong op 
Arriva en NS die toen respectievelijk nummer 2 en 3 waren. Dit 
jaar is Arriva dus de klantvriendelijkste, net voor NS en RET. 
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KLANTVRIENDELIJKSTE 
BEDRIJVEN VAN NEDERLAND: 

TOP 20

1 Rituals 8,23 -
2 bol.com 8,09 -
3 KiKa 8,07 +
4 Nespresso 8,05 
5 CliniClowns 8,00 -
6 Bijenkorf 7,99 -
7 zooplus 7,97 -
8 Van der Valk 7,96 -
9 Primera 7,96 -
10 Greenchoice 7,93 +
11 Zalando 7,92 +
12 Pets Place 7,92 
13 DSW 7,92 -
14 Unicef 7,92 -
15 Menzis 7,92 +
16 ANWB 7,91 -
17 DekaMarkt 7,91 +
18 Landal GreenParks 7,90 +
19 Diabetesfonds 7,89 +
20 KWF Kankerbestrijding 7,89 +

TOP 75 2021

  verschil
  met 2020 
	 Punten	 ↑	↓	−	

  verschil
  met 2020 
	 Punten	 ↑	↓	−	

De resultaten van het 
Klantvriendelijkste Bedrijf van 
Nederland komen tot stand door middel 
van doorlopend en onafhankelijk 
onderzoek onder een groot aantal 
respondenten. In totaal hebben we 
dit jaar de klanttevredenheid kunnen 
meten van 180 bedrijven. Met ons 
onderzoek nemen we daarbij ook de 
verschuivingen waar. 

Deze Nederlandse bedrijven scoren  
dit jaar het best op klanttevredenheid. 
De scores met een ster zijn nieuw in 
het overzicht. Zij haalden vorig jaar de 
ondergrens niet.
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61 TUI 7,63 +
62 Van Haren 7,63 +
63 WNF (Wereld Natuur Fonds) 7,63 -
64 Longfonds 7,62 -
65 DELA 7,62 +
66 123inkt.nl 7,62 -
67 Dierenbescherming 7,61 -
68 Ziengs 7,61 +
69 FBTO  7,60 -
70 Efteling 7,59 -
71 Hellofresh 7,59 
72 Decathlon 7,59 +
73 Centraal Beheer 7,58 +
74 Hartstichting 7,58 +
75 ICI Paris XL 7,58 -

  verschil
  met 2020 
	 Punten	 ↑	↓	−	

  verschil
  met 2020 
	 Punten	 ↑	↓	−	

21 Kaartje2go 7,88 
22 Coolblue 7,87 -
23 Greetz 7,87 +
24 Leger des Heils 7,87 +
25 Univé 7,87 +
26 wehkamp.nl 7,83 +
27 Natuurmonumenten 7,83 +
28 Alzheimer Stichting 7,82 +
29 Reumafonds 7,82 +
30 Holland & Barrett 7,81 -
31 Jumbo 7,80 +
32 Rode Kruis 7,80 -
33 D-reizen* 7,80 +
34 Dr. Martens 7,80 
35 Shoeby 7,78 
36 Bruna 7,77 -
37 Hunkemöller 7,77 =
38 DA Drogist 7,77 +
39 Albert Heijn 7,77 +
40 Ben 7,76 +
41 RegioBank 7,75 -
42 Etos 7,75 +
43 T-Mobile 7,74 +
44 Ikea 7,71 +
45 Simyo 7,71 -
46 Hoogvliet 7,71 +
47 The Sting 7,70 +
48 Fletcher hotel 7,70 
49 Stichting ALS Nederland 7,70 
50 War Child 7,69 
51 Hersenstichting 7,69 +
52 Jan Linders 7,68 -
53 ASN Bank 7,67 -
54 Coop 7,66 +
55 Maag Lever Darm Stichting 7,65 +
56 Plus 7,65 -
57 HEMA 7,64 +
58 Artsen Zonder Grenzen 7,64 -
59 Gall & Gall 7,64 -
60 Nettorama 7,63 +

Bekijk en vergelijk zelf  
hoe jouw bedrijf of branche 
scoort
Staat jouw bedrijf niet in deze de top 75? 
Of wil je ontdekken wat de benchmarks  
of de koplopers in jouw branche zijn? In 
deze online portal vergelijk je eenvoudig 
de resultaten - én de Gouden Regels -  
van alle 180 bedrijven en 9 branches.

KLANTVRIENDELIJKSTE 
BEDRIJVEN VAN NEDERLAND: 
NUMMERS 21-75

https://dashboard.marketresponse.nl

*  De situatie van D-reizen is op het moment dat deze KLANT verschijnt (mei 2021) nog ongewis. Duidelijk is dat de 
coronapandemie van grote invloed is geweest op de organisatie. De beoordeling voor het Klantvriendelijkste Bedrijf 
van Nederland is tot stand gekomen voordat het faillissement van D-reizen bekend werd gemaakt.
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Feiten en cijfers uit  
het onderzoek

180 bedrijven behalen 

de ondergrens van minimaal 

75 waarnemingen.
Om in de top 50 van het 

Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 

te komen is een minimale score van 
7,70 nodig. Vorig jaar was dit 7,95.

37.702 
beoordelingen, 

321 bedrijven

De top 10 scoort 

gemiddeld een 8,03, 

vorig jaar een 8,31.

Voor het eerst staan er twee 
goede doelen in de top 10.

Alleen de top 5 bedrijven 

scoren minimaal een 8,0

Er zijn 25 nieuwe bedrijven dit jaar waar 

we vorig jaar nog geen score van hadden. 

Bij vrouwen staat CliniClowns op 

nummer 1, gevolgd door Nespresso en 

Ben. Overall winnaar Rituals staat op de 

tiende plaats bij de vrouwen. Verder staan bij 

de vrouwen onder andere Kaartje2go, 

Menzis, Miss Etam, Zalando en 

zooplus in de top 10.

Mannen vinden Rituals het 

Klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. 

Primera en Van der Valk staan 

bij hen op nummer 2 en 3. Ook scoren 

leisurebedrijven als KLM, Fletcher 
Hotels en Landal GreenParks  

goed bij de mannen.
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Bij BSR Rood is 
Natuurmonumenten 
de winnaar en staan 
bedrijven als Zalando, 
Bol.com en Coolblue 
hoog in de lijst.

Bij BSR Geel bestaat 
de top uit CliniClowns, 
KiKa, Rituals, 
ANWB en Landal 
GreenParks.

Bij BSR Blauw doet 
KLM het het beste en 
staan bedrijven als Van 
der Valk, Bijenkorf, 
Greetz en KWF ook 
hoog.

Bij BSR Groen staat 
Primera bovenaan en 
doen ANWB, Bol.com en 
Unicef het heel goed.

 

De top 10 telt zes 
retailbedrijven, twee 
goede doelen, een  
leisure- en een 

energiebedrijf.

Kika is de tweede winnaar van 

de ‘nieuwe’ branche Goede 
Doelen, CliniClowns was 

vorig jaar de eerste en is nu 

nummer 2. Ook Rituals, 

DekaMarkt, Ben en 

Arriva zijn voor het eerst 

branchewinnaar. Regiobank, 

Greenchoice, Van der 
Valk en DSW waren al eerder 

branchewinnaar.

89 bedrijven hebben dit jaar een 

hogere score dan vorig jaar. 

Deze bedrijven stijgen gemiddeld met 

0,21 punt. 87 bedrijven hebben 

een lagere score dan vorig 
jaar. Vier bedrijven zijn tot op 

een honderdste gelijk gebleven 

aan de score van vorig jaar: ING, CZ, 

Hunkemöller en Stichting ALS 

Nederland.

Bij de dalers zitten retailbedrijven zoals Coolblue, 

Omoda en AKO. Ook branchewinnaar van vorig jaar 

Simyo scoort dit jaar een stuk minder, evenals de 

Efteling.

In de top 10 van stijgers staan maar liefst zes retailbedrijven: 

Primark, Bershka, Pets Place, Bristol en The Sting. 

Primark en DekaMarkt zijn de grootste stijgers dit jaar maar 

ook Allianz en DELA staan in de top 10 van stijgers.

Simpel scoort het best op de gouden regel ‘Valt 
niet onnodig lastig’ en Univé op de gouden regel 

‘Medewerkers beschikbaar’. Jan Linders ‘geeft 
het best fouten toe en lost ze op’ en doet het ook 

het beste op ‘nakomen van afspraken, ook wat de 
reclame belooft’. Opvallend is dat bij de gouden regel ‘niet 
moeilijk doen’ er weer drie kledingwinkels bij de 

eerste vijf plaatsen staan. Wibra en Zalando scoren daar het 

hoogst. Bij ‘oprecht betrokken’ staat DSW net als vorig 

jaar bovenaan en bij de laatste gouden regel ‘aandacht voor 
mens en maatschappij’ scoren Natuurmonumenten 

en WNF het hoogst.
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Maatschappelijke 
betrokkenheid loont voor 
bedrijven - zeker in crisistijd 

De data van het onderzoek naar het Klantvriendelijkste Bedrijf van 
Nederland zijn ook altijd mooie data voor studenten. Ook afgelopen 
jaar stelde MarketResponse deze data beschikbaar aan twee 
studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.  
Een korte samenvatting van beide scripties. 

Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
scoren gemiddeld 0,8 hoger in klanttevredenheidcijfers 
dan organisaties die dat niet of minder doen. Bij een hevige 
maatschappelijke crisis – zoals nu tijdens de coronapandemie 
– is het effect van Corporate Social Responsibility (CSR) op 
de waardering door klanten zelfs nog groter. 

Dat zijn twee conclusies uit de masterscriptie van Kelly Schrama, 
student Marketing Intelligence & Marketing Management aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzocht het verband tussen 
CSR en klanttevredenheid en in hoeverre dit verband beïnvloed 
wordt door een wereldwijde crisis. 

CSR heeft positief effect op klanttevredenheid
“Om dit te onderzoeken heb ik gebruik mogen maken van een 
dataset van MarketResponse”, vertelt Schrama. Bepalend voor 
de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen, was 
voor haar de score van een organisatie op de zevende gouden 
regel van klantvriendelijkheid van MarketResponse: ‘Heb oog 
voor mens en maatschappij’. Schrama: “De resultaten wezen uit 
dat als een bedrijf door een klant geacht wordt aan CSR te doen, 
dit een positieve invloed heeft op klanttevredenheid; deze neemt 
namelijk toe met 0,8 op een schaal van 1 tot 10.”

Is het effect van CSR groter tijdens een crisis? “Het lijkt er […] 
op dat hoe heftiger de crisis wordt, des te meer klanten CSR 
binnen een bedrijf gaan waarderen.” De verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat klanten toch al meer van bedrijven verwachten 
met betrekking tot hun bijdrage aan de mens en maatschappij. 
In moeilijke tijden, zoals tijdens de coronacrisis, heerst er een 
algemene sfeer van saamhorigheid. Bedrijven die hun steentje 
bijdragen, kunnen dan rekenen op extra waardering, aldus 
Schrama. Deze conclusies bleken extra toepasbaar te zijn op 
bedrijven die essentieel worden geacht tijdens een crisis, zoals 
supermarkten en openbaar vervoerders.
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Consument waardeert 
supermarkt in coronajaar 
2020 meer dan ooit

Consumenten waardeerden de dienstverlening van de 
Nederlandse supermarkten in het coronajaar 2020 meer 
dan in de jaren daarvoor. Dit ondanks de flinke dip in de 
waardering tijdens de eerste besmettingsgolf in het voorjaar 
van 2020. 

Dat concludeert Flip Ruys, student Marketing Intelligence 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, in zijn masterscriptie 
over de impact van de coronacrisis op de waardering van 
supermarkten in Nederland. Ruys kreeg hiervoor toegang tot de 
data die MarketResponse continu verzamelt voor de jaarlijkse 
consumentenprijs, het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. 
De gegevens waarop de student zijn thesis baseerde, kwamen uit 
de periode van 2018 tot begin oktober 2020. 

Opvallende duikeling in maart
De achttien supermarktketens scoorden gemiddeld een 7,67 
in 2020 (t/m oktober). In 2018 en 2019 was dat respectievelijk 
een 7,55 en een 7,51. Opvallend is de duikeling in waardering 
aan het begin van de coronacrisis. In februari 2020 is de score 
bijna een 8, maar vrijwel direct na de uitbraak keldert die naar 
net iets meer dan een 6. Vervolgens herstelt de score zich ook 
razendsnel. In krap twee maanden staat het gemiddelde cijfer 
alweer op 7,75. 

“Heel interessant”, vindt Gerrit Piksen, Expert Customer Insights 
bij MarketResponse. “De supermarkten hebben buitengewoon 
snel en flexibel ingespeeld op veranderende wensen en 
behoeften van de klant. Denk aan maatregelen zoals het reinigen 
van winkelwagens, speciale winkeltijden voor kwetsbare groepen 
en een maximum aantal bezoekers. Je ziet in de cijfers terug 
dat de consument dit – na de eerste schrikreactie - onmiddellijk 
waardeert.”

Voor het onderzoek verdeelde Ruys de supermarktketens 
onder in drie segmenten: service, middel en discount. De 
waarderingscijfers voor de verschillende segmenten ontliepen 
elkaar nauwelijks, zo blijkt. 
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De vertegenwoordiger die met zijn orderboek onder de arm zijn rondje langs de klanten maakt. 
Een praatje hier, een geintje daar en ondertussen de bestelling afvinkend. Het lijkt een beeld uit 
vervlogen tijden. De essentie ervan - persoonlijk contact – blijft tot op de dag van vandaag de 
sleutel tot succes voor Würth, wereldwijd marktleider in bevestigings- en montagematerialen.

Würth is van oudsher een klassiek familiebedrijf van Duitse 
origine in een traditionele markt. Oprichter en naamgever 
Adolf Würth trok in 1945 met een handkar vol schroeven 
langs zijn klanten. Op 19-jarige leeftijd nam zijn zoon 
Reinhold Würth de kleine groothandel in schroeven van 
zijn vader over en bouwde het uit tot de internationale 
onderneming zoals we de Würth-Groep nu kennen. 
Inmiddels is Würth wereldwijd actief in ruim 80 landen met 
meer dan 400 dochterondernemingen. De 3,6 miljoen 
klanten variëren van klein tot groot, van klusbedrijf om de 
hoek tot een multinational in sectoren als bouw, metaal, 
installatie, automotive, cargo en de maritieme sector. 
Samen zijn ze goed voor een omzet van € 14,27 miljard 
(2019). 

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van 
de Würth-Groep. Würth Nederland B.V. is sinds 1962, 
als eerste buitenlandse vestiging van de Würth-Groep, 
gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Met 600 medewerkers, 

waarvan ca. 375 werkzaam zijn in de buitendienst, ontzorgt 
Würth Nederland BV 38.000 klanten.

Extra impuls door corona
“Het persoonlijk contact is en blijft de sleutel”, zegt Gerco 
van Leeuwen, e-commerce specialist bij Würth Nederland 
BV. “Daar doen digitalisering en corona niets aan af. Ook 
al is online het ‘nieuwe normaal’ en zorgt corona daarin 
nog eens voor een extra impuls. We willen onze klanten 
zoveel mogelijk langs drie kanalen (omnichannel) bedienen: 
online, in de Würth Shops en via de vertegenwoordigers. 
De omzetverdeling daartussen is procentueel 20-20-60. 
We voorzien dat e-business een groter aandeel krijgt, 
zodat de verdeling 30-30-40 wordt.”

Vertegenwoordiger als specialist
Dat geeft aan dat alle drie de kanalen voor Würth 
relevant zijn en blijven. “Het is van belang dat we klanten 
aan alle kanalen kunnen binden, dan gaat deze bij wijze 

Persoonlijk contact geeft ook 
na 75 jaar nog de doorslag bij 
‘schroevenverkoper’ Würth 

Foto: Gerard Monté
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van spreken nooit meer weg. De uitdaging ligt in het 
denken van processen vanuit de klant en die processen 
vervolgens optimaliseren. Zo personaliseren we de online 
shop en de helpdesk steeds meer. Maar we voorzien ook 
een verdubbeling van het aantal fysieke Würth Shops in 
Nederland, dat zijn er nu 34. Wij vinden dat een klant die 
even snel iets nodig heeft niet langer dan een kwartiertje 
moet rijden. De vertegenwoordiger ontwikkelt zich steeds 
meer als een specialist die de klant ontzorgt door hem 
oplossingen op maat te bieden en te informeren over 
ontwikkelingen”, zegt Van Leeuwen.

Denk groot, acteer klein
Würth begon met de online shop in 2008, waarvoor 
inmiddels een team van 22 medewerkers actief is.  
“Die ontwikkeling bestond vooral uit het langzaam maar 
zeker inmengen van e-business in een klassiek bedrijf.  
Dat vergt een change of mind waarbij iedereen ontdekt 
dat we het voor de klant en voor elkaar steeds makkelijker 
maken. Waarbij het een voordeel is dat we wereldwijd 
enorm gedecentraliseerd zijn. Ieder land heeft een eigen 
Würth onderneming onder de Würth-vlag. We zijn groot, 
maar acteren lokaal. Zo kunnen we snel meters maken en 
zijn we niet afhankelijk van langdurige besluitvorming. Denk 
groot, acteer klein. Waarbij we wel wereldwijd van elkaars 
kennis profiteren met bijvoorbeeld e-business exchange.”

Ze zien de schroevenverkoper graag komen
Het bedienen van de klant via drie kanalen levert 
aantoonbaar op, stelt Van Leeuwen. Je ziet als het om 
klantentrouw gaat, meer fluctuatie bij klanten die we langs 
één kanaal bedienen. En de omzet stijgt naarmate klanten 
langs meer kanalen actief zijn. Die moeten naadloos in 

elkaar overgaan zodat de vertegenwoordiger niet meer 
voor herhaalorders als schroefjes en moertjes op pad 
hoeft. Klanten maken het werk leuk. Vertegenwoordigers 
komen daar regelmatig over de vloer en dat gebeurt nog 
steeds, al maakt het digitale kanaal een enorme sprong.  
Na het uitbreken van de coronacrisis zag je dat in 
het eerste half jaar de hand op de knip ging. Onze 
vertegenwoordigers bleven contact houden. Niet om 
orders te schrijven, maar om te informeren hoe het 
ging met de familie, met het bedrijf. Dat werd enorm 
gewaardeerd. We zijn een menselijk bedrijf in plaats van 
een multinational. Klanten zien de schroevenboer, zoals ze 
de vertegenwoordiger noemen, graag komen.”

De klant voelt zich echt klant
Uiteindelijk is het volgens Van Leeuwen voor de klant 
niet belangrijk hoe Würth de business aan de achterkant 
organiseert. “De technologie maakt het ook voor klanten 
steeds gemakkelijker. Omnichannel is een samenspel, dat 
bij ons wordt ondersteund door de menselijke relatie.  
Je ziet in de markt dat er op fulfillment en de last mile nog 
veel te winnen is. De bezorgdiensten rijden elkaar overal zo 
ongeveer klem. We zien dan dat onze vertegenwoordigers 
snel even zelf een bestelling afleveren. Dat is niet gewenst, 
ze worden dan koerier, maar het is ook niet erg. De klant 
voelt zich dan immers echt klant.”

Voorkomen van ergernis nummer één
De zeven Gouden Regels van Klantvriendelijkheid zijn 
dan ook onverkort van toepassing op de B2B-markt, 
vindt Van Leeuwen. “De eerste vijf regels zijn inmiddels 
hygiënefactoren. We zijn 24 uur per dag beschikbaar en 
niet alleen online. Vertegenwoordigers zetten hun telefoon 
zelfs op vakantie liever niet uit. Als het gaat om beloftes 
nakomen is die van Würth ‘niet misgrijpen’. Daarom kiezen 
klanten voor ons, we voorkomen ergernis nummer één. We 
doen niet moeilijk, we houden liever goed contact. We zijn 
mensen, geen robots. Fouten geven we toe en we stalken 
klanten niet. We monitoren wat elke klant wenst.”

Klanten verlangen dat we duurzaam zijn
De twee recente Gouden Regels die daarbij zijn gekomen 
zijn oprechte betrokkenheid en oog voor mens en 
maatschappij. “Beide zitten van nature in het DNA van 
het bedrijf. Würth ondersteunt sport, kunst en cultuur, 
duurzaamheid en mensen met een beperking. Dat gebeurt 
wereldwijd en op lokaal niveau. Würth Nederland B.V. spant 
zich op verschillende vlakken in om verantwoordelijkheid 
te nemen voor maatschappelijke problemen en 
aandachtspunten én bij te dragen aan de verbeteringen 
hiervan. In Nederland steunen we bijvoorbeeld het Ronald 
McDonald Kinderfonds. We merken dat de aandacht op 
sociaal maatschappelijk gebied niet alleen door ons zelf 
maar ook door onze klanten belangrijk wordt gevonden. 
Bijvoorbeeld ook bij de inkoop van onze producten, 
dat we duurzaam zijn, onder andere met de inkoop van 
gereedschap. En klanten vragen nog steeds elk jaar om  
de kunstkalender. Würth is dus meer dan het verkopen van 
schroefjes en boutjes.”

Gerco van Leeuwen
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Kaartje2go: de leukste 
kaarten, blije klanten, 
plezier!
Kaartje2go begon 15 jaar terug als een idee van twee neven en is 
uitgegroeid tot de beste kaartenservice van Nederland met 70 
medewerkers en miljoenen blije klanten. Het geheim? Plezier! Bij de 
medewerkers. En bij de klanten. 

Janco Klijnstra
Mark van Kasteren
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Het idee ontstond op zolder om iets vanuit marketing, webdesign en foto’s te doen. 
Dat werd Kaartje2go, een supermakkelijke website voor wenskaarten. Daarop kunnen 
bezoekers hun eigen kaart samenstellen en maken. Echte prints, met eigen foto’s en 
teksten. Het bedrijf scoort zeer hoge klantwaarderingen. Hoe ze dat doen horen we van 
CMO Mark van Kasteren en COO Janco Klijnstra. Beiden verantwoordelijk voor marketing, 
design en klantentevredenheid.

Maak de klant blij
Mark: “De oprichters zaten in marketing, deden zelf klantenservice en stelden daarom ook 
service centraal. Zorgen voor blije klanten. En bij een klacht ga je door tot er een oplossing 
is. Niet in discussie gaan, oplossen. En dan blijkt ook dat zo’n klant terugkomt en meer 
bestelt. Bij ons staat de klantenservice echt centraal. En zo voelen de mensen in het team 
het ook. In alles wat we doen vragen we ons af: ‘Wordt de klant hier echt blijer van?’”

Klanttevredenheidsteam
“Wij noemen het niet voor niets het klanttevredenheidsteam”, aldus Janco. “De Happiness 
Score vinden we een belangrijke KPI. Via verschillende kanalen kunnen klanten aangeven 
hoe tevreden ze met ons zijn. Klanttevredenheid is de optelsom van alles wat we doen, 
ook hoe we dingen maken of communiceren. En elke week delen we de belangrijkste 
klantvragen. Bij ons gaat het niet alleen om het behalen van de KPI’s, wij houden ons het 
allerliefste bezig met klanttevredenheid. Met blije klanten.”

De klant moet het willen
Mark: “Soms neem je ook impopulaire maatregelen, bijvoorbeeld een conversieverbetering 
die we uiteindelijk toch weer terugdraaien. Je kunt wel een mooi resultaat hebben met 
een A/B-test, maar de klant moet het willen. En als iets veel klantvragen oproept, dan 
zeggen we: ‘Ja, dan werkt het dus niet.’” “En we schakelen razendsnel naar de bezoeker”, 
zegt Janco. “Als de post vertraging heeft, dan zetten we dat zo snel mogelijk op onze 
website. We passen dan de levertijden en bezorgtijden aan. Daar gaan marketing en 
klanttevredenheidsteam hand in hand en nemen we samen beslissingen. Ook al kost iets 
conversie, we communiceren liever het eerlijke verhaal.” 

We doen het met z’n allen
Janco: “Richting de klant werken we zonder protocollen of belscripts. Er is maar één regel: 
maak de klant blij. Los het op. Zo simpel en zo snel mogelijk. Dat is prettiger voor de klant, 
maar uiteindelijk ook voor ons. We willen intrinsiek gemotiveerde mensen die zich kunnen 
inleven in de klant. Maar ook mensen die flexibel zijn en zelf beslissingen durven nemen. 
Ondanks de groei is die cultuur hetzelfde gebleven. We doen het met z’n allen. En dat zag 
je ook met Kerst. Toen deed iedereen klantenservice, ook de marketeers en ontwerpers. 
Met als bijkomend voordeel dat de marketingmensen daarmee hun stage bij het 
klanttevredenheidsteam hadden ingevuld. Want elke collega moet daar stage lopen. Dat is 
namelijk de ideale plek om alle processen te leren kennen en waar je de klant tegenkomt.”

Band met de klant
Janco: “We hebben geen standaard webshop. Je moet ook de applicatie gebruiken om de 
kaart te maken. Dus soms zit een medewerker wel een half uur met de klant aan de lijn om 
hem wegwijs te maken. Dat loont ook. Want mensen weten dan hoe het werkt en komen 
ook weer terug. En tijdens corona namen we de tijd voor persoonlijke en soms droevige 
gesprekken. Mark valt bij: “We hebben zelfs klanten die ons wekelijks een kaartje sturen 
om ons een fijn weekend te wensen. En soms sturen we een kaartje terug. En onze trouwe 
klanten sturen we ook een kerstkaart. Ook al heb je veel klanten, je kunt nog steeds een 
band met hen opbouwen. Als je maar oprecht persoonlijk bent, dat je het echt meent.”

‘ In alles wat we doen vragen 
we ons af: ‘Wordt de klant 
hier echt blijer van?’
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Of het nu draait om  
de klant of de gast, 
de medewerker 
maakt het verschil 
Wat hebben een telecomaanbieder en een vakantieparkaanbieder aan overeenkomsten? De klant. 
Of de gast. Die heeft bij Ben en bij Landal GreenParks een centrale positie binnen de organisatie. 
Dat blijkt als we spreken met Ingrid van der Fits, Operations Manager Customer Service Tele2 & Ben, 
en Jeroen Mol, Operationeel Directeur (COO) bij Landal. 

prullenbak. Dat doet iedereen: directieleden, technische 
dienst en stagiaires. Dat trainen we niet in, maar is een 
soort ongeschreven regel. En die gaat wel over gastvrijheid. 
Dat promoten we. Laten zien wat de mooie voorbeelden 
zijn. Van je boeking tot je contact met de receptie of de 
schoonmaak. Als je duidelijk maakt waar je voor staat en je 
medewerkers snappen de context, dan kunnen ze prima zelf 
invullen hoe ze dat doen. En dat vind ik een veel mooiere 
manier dan dikke ordners volschrijven met wat je allemaal 
moet doen. Daar geloof ik niet zo in.”

Het Ben-gevoel
Ingrid is het daar helemaal mee eens: “Het merk Ben heeft 
ook een bepaalde lading. En mensen die voor Ben werken 
zijn er ook supertrots op. Daar doen we ook veel aan. Zoals 
de afdeling helemaal inrichten in Ben-blauw. Ook nu ze 
thuiswerken, doen we veel. Bijvoorbeeld met sweaters 
voor iedereen in de Ben-kleuren en met het logo. We doen 
er alles aan om het Ben-gevoel mee te geven. En om te 
benadrukken wat wij belangrijk vinden in de gesprekken. 
Voor ons is de Net Promoter Score (NPS) de belangrijkste 
KPI. Daar komen we regelmatig op terug en iedereen weet 
ook wat de score is. Van je team en van jou persoonlijk. Dat 
delen we ook in de sessies met de medewerkers. 

Daaromheen organiseert VANAD, het callcenter waar de 
klantenservice voor Ben is uitbesteed, ook battle games. 
En mensen vinden dat ook leuk om te doen. Aan het einde 
van het jaar hadden ze bijvoorbeeld een gourmet-challenge 
bedacht met elkaar. Dat zijn heel leuke dingen die we 
ook stimuleren. En elkaar helpen. En lol en fun uitstralen. 
Daardoor gaat het allemaal vanzelf leven.”

Je mensen maken het verschil, niet je glijbaan
Ook voor Landal is de NPS belangrijk. “Die publiceren we 
ook. Dat is soms pijnlijk, maar vaak heel erg goed om te zien 
hoe je scoort. Het mooie van NPS vind ik dat het niet gaat 
om wie het mooiste zwemparadijs heeft, want daar hebben 
medewerkers geen invloed op. Ik vind het veel belangrijker 

Gast centraal bij Landal
Jeroen benadrukt dat Landal één merk is, ook al zijn er 
bijna 100 parken in negen landen. En ook al is Landal op 
verschillende manieren georganiseerd. “Bij Landal kijken 
we altijd vanuit het perspectief van de klant, of beter: van 
de gast. Dus alles is Landal, ongeacht de locatie of het 
land. Wij leveren overal dezelfde kwaliteit. En wij willen 
altijd hoog scoren als gastvriendelijk bedrijf.” 

Klant centraal bij Ben
Ingrid: “Ook bij Ben staat klantbeleving centraal. Het 
gaat erom de klant blij te maken. Of dat nu gebeurt via 
de telefoon, digitaal of sociaal... je benadering richting de 
klant is altijd wel hetzelfde. Als je houding maar goed is. 
Dan maakt het niet uit via welk contactkanaal de klant ons 
benaderde. De organisatie van je kanaal zit ‘m veel meer in 
de bezetting of openingstijden. Hoe zorg je ervoor dat je 
goed bereikbaar bent. Dat is voor ons een heel belangrijke 
voorwaarde om blije klanten te hebben.”

Laten zien wie je bent, wat je waarden zijn
Jeroen: “Wij willen als Landal duidelijk laten zien wie we zijn. 
Dus rust, ruimte en natuur. En een onvergetelijke vakantie, 
alle dagen van het jaar, voor iedereen. Die waarden 
proberen we heel erg te laden. Ook bij onze mensen. Niet 
door ze heel erg in te trainen. We geloven meer in een 
vrolijke kruisbestuiving. Mensen die bij ons werken hebben 
een speciaal soort DNA en zetten een extra stapje om het 
iedereen naar de zin te maken. Daar letten we heel erg op 
bij onze mensen. 

Show, don’t tell 
Het wordt dan vanzelf duidelijk wat er van je verwacht 
wordt. En omdat het zo aanstekelijk is, wordt het voor 
sommige mensen bijna een wedstrijd om het nog een 
stapje beter te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld ‘Stop 
voor de prop’ dat door de medewerkers zelf bedacht 
is. Dus als je op het terrein iets ziet liggen wat daar niet 
hoort, dan stop je, raap je het op en gooi je het in de 
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dat medewerkers bij naam worden vermeld in de enquête, 
dat ze hoog scoren bij onze gasten. En die heel hoge score 
is in coronatijd helemaal fenomenaal. Want er is meer 
dicht dan open. En dan kunnen je medewerkers helemaal 
het verschil maken. Voorzieningen zijn belangrijk, maar je 
echt welkom voelen, dat doen bakstenen of glijbanen niet. 
Dat doen je mensen. En daar kan ik enorm van genieten. 
En de mensen ook. Want als je naam wordt genoemd in de 
enquête, dan is dat het mooiste compliment dat je kunt 
krijgen.

We gebruiken de NPS-scores ook voor reviews op de 
website. Dus bij een boeking zie je wat anderen ervan 
vonden. Daar zit wel een partij tussen, het mag geen 
WC-eend-verhaal worden. Voor ons is NPS een constante 
motor voor verbetering en voor training. 

Ook een lage score of klacht nemen we heel serieus. En dus 
bellen we direct als er iets mis is. Vaak is zo’n telefoontje 
al een deel van de oplossing. Wij handelen klachten liefst 
lokaal af. Daar is overigens geen richtlijn voor. Onze stelling 
is: los het op!”

Ingrid van der Fits

Jeroen Mol
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En toen kwam corona…

Mobiel als vitale life-line
Ingrid: “In maart vorig jaar kwam natuurlijk de hele wereld 
thuis te zitten. Toen werden alle communicatiemiddelen 
die we hebben, ook mobiel, nog meer een life-line dan 
daarvoor. En als er dan iets misgaat, dan wil je direct 
geholpen worden. Iemand aan de lijn die zegt: ‘Ik snap het! 
Ongelofelijk vervelend. Maar ik ga het voor je oplossen.’  
En daar kan je echt het verschil maken. 

Je netwerk is alleen maar een netwerk. En hoeveel je 
betaalt voor je bundel, dat maakt allemaal niet zoveel uit. 
Maar juist de medewerkers aan de lijn, dat gevoel bij dat 
merk, dat is heel belangrijk.”

Overleven en weer verder 
“Net als iedereen werden we bij Landal overvallen door 
de lockdown. We gingen in de overlevingsmodus. Met 
z’n allen de schouders eronder. De crisis managen, de 
thuiswerkplekken optimaliseren en een veilige omgeving 
op de parken, voor de gasten en de medewerkers. En in 
fase twee konden we meer aandacht schenken aan de 
medewerkers. Met attenties en complimenten. Een pluim 
geven: ‘Jongens, geweldig gedaan!’

Soms moest een park binnen 24 uur ontruimd 
worden. Dat is natuurlijk het ergste wat er is als je een 
gastvrijheidsbedrijf bent. Ook voor de medewerkers.  
Een park dat normaal alle dagen open is, en dan plotseling 
dicht. Dat wil je niet weten. Dus zorg je voor contact.  
En als directie vertelden we periodiek via de webcam hoe 
we ervoor staan. Die techniek helpt dan enorm als  
 je soms duizenden mensen tegelijk wilt spreken. Binnen 
een kwartiertje heb je dan iedereen gevonden en 
bijgepraat.”

Callcenter op afstand
“Bij Ben is het callcenter uitbesteed aan VANAD. Het 
voordeel is dat VANAD al jaren ‘Work from home’ 
stimuleert en dus dat een groot deel van de medewerkers 
sowieso thuiswerken. Door corona werd dat alleen 
veel meer en echt voor iedereen, ook voor nieuwe 
medewerkers. We zagen wel dat klanten veel begrip 
hadden. Want ook zij werkten vanuit huis. In die tijd bleef 
de klantentevredenheid overeind en zagen we onze NPS-
score zelfs stijgen. Daar ben ik trots op.

In de lockdown valt en staat het met korte lijntjes, 
schakelen en bereikbaarheid. VANAD zorgde voor veel 
momentjes van overleg, dat je elkaar kunt bellen, met je 
trainer of in teamsessies. Als Ben willen we met VANAD 
laten zien waar we voor staan. En dus doen wij actief mee 
aan de sessies. Om te vertellen: ‘zo staan we ervoor bij 
T-Mobile en dit is specifiek voor Ben’. Feedbacksessies, het 
delen van resultaten, zichtbaar blijven en de connectie met 
elkaar blijven houden. Dat soort sessies zijn alleen maar 
belangrijker geworden het afgelopen jaar.”

Zelfwerkzaamheid bij Landal
Ook bij Landal zijn er teammeetings met de parkmanagers. 
Jeroen: “Bij ons wordt vrijwel alles lokaal gedaan door hen. 
Wij opereren vanuit zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid 
en regelvrijheid. En dus willen we het liefst dat de centrale 
gastenservice zo weinig mogelijk hoeft af te handelen. 
Dat is de ambitie. Wel krijgen we feedback van de park- en 
locatiemanagers als zaken beter kunnen of anders moeten. 
En als je dezelfde geluiden vaker hoort, dan moet je er als 
centrale organisatie iets mee. Die opmerkingen nemen we 
dan mee in de roadmap en daarna laten we dan weten wat 
ermee gebeurd is.” 

Lessen vanuit corona
Jeroen: “In coronatijd is de acceptatie van digital enorm 
verhoogd. En dus zijn er meer digitale processen. Van de 
boeking tot aan de huisdeursleutel. Alles via de website en 
de smartphone. En dat gaat allemaal nog versnellen. Maar 
als tegenhanger willen mensen wel echt menselijk contact.” 
Ingrid is het daarmee eens: “Steeds meer gaat digitaal, 
online en mobiel. Maar de mens blijft centraal.” 

 KLANT 2021 | 31



Het wonder van  
het menselijk  
gedrag ontrafeld
True story: bij een onze opdrachtgevers zochten te veel klanten met 
standaardvragen contact met het callcenter. Terwijl er op de website ook 
zo veel informatie te vinden is. En natuurlijk kunnen klanten dingen zelf 
doen als ze inloggen. Maar tussen kunnen en willen, en zeggen en doen,  
zit een groot verschil. Wat nu?

Wat klanten zeggen is lang niet altijd hetzelfde als wat ze doen, denken en voelen.  
Gedrag gebeurt vaak gedachteloos en lijkt zich soms te onttrekken aan de wetten van de 
logica, verklaarbaarheid en voorspelbaarheid.

Sinds begin 2021 maakt het Amsterdamse Wonder Insights deel uit van MarketResponse. 
Wonder combineert gedragswetenschap met een innovatieve en creatieve aanpak om 
gedrag en keuzeprocessen te achterhalen, interpreteren en analyseren. Dat leidt tot 
concrete acties en strategieën om gedrag of percepties te veranderen. De overname van 
Wonder maakt de positie en het portfolio van MarketResponse nog steviger op het gebied 
van multidisciplinaire data, insights en consultancy. 

Top-10 Klantvriendelijkste Bedrijf
Bij Wonder brengen we technologie, creativiteit en wetenschap samen. En waar nodig 
maken we gebruik van ‘klassieke’ onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen 
en communities. Ook kunnen we de verkregen inzichten en concrete acties om gedrag 
te veranderen kwantitatief valideren, zodat deze bijvoorbeeld toegespitst zijn op jouw 
klantsegmenten. We bieden inzichten, acties en strategieën voor excellente customer 
experience. Hiermee is voor elk merk een top-10 notering in het Klantvriendelijkste  
Bedrijf van Nederland haalbaar. Omdat we de juiste ‘psychologische’ snaar weten te  
vinden om ook op emotie onderscheidend te zijn.

Zo doen wij dat dus
En onze opdrachtgever met het callcenterprobleem? We doken met een kwalitatieve 
behavioural science-aanpak in de wereld van hun klanten om inzicht te krijgen in het 
doen, denken, zeggen en voelen. Zo kwamen er aanpassingen in communicatie en 
dienstverlening. De (psychologische) meerwaarde voor klanten en de online traffic  
namen toe. Win – win!

De toolkit van Wonder by MarketResponse is inzetbaar voor vraagstukken op het 
gebied van interactie, activatie, communicatie en voor het opfrissen en verbeteren van 
proposities. Ook op zoek naar frisse ideeën, innovatieve methodes of wonderlijke kansen in 
het algemeen? Bij Wonder by MarketResponse - Lotteke, Maaike, Koen, Vartik, Floriska en 
Leonoor - maken we graag kennis. Met of zonder onze behavioural science-bril op.

WONDER

wonder.marketresponse.nl
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Ik doe alles 
online.
Natuurlijk! 

No way 
weer een 
inlog 
aanmaken. 

Als ik bel hoor 
ik meteen of 
het in orde 
is: directe 
bevestiging.

Iemand 
persoonlijk 
spreken  
geeft me 
een veel 
fijner	
gevoel. 

FEEL

DO

SAY

THINK
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Wil je groeien als   
purpose-gedreven merk?

Consumenten vertrouwen nog maar één instantie en dat 
is het bedrijfsleven. Bedrijven worden op dit moment zelfs 
meer vertrouwd dan NGO’s, de overheid en de media. 
Wereldwijd is het vertrouwen in instituties, met name in de 
overheid, dramatisch gedaald.

Dit blijkt uit de Trust Barometer 2021, het jaarlijkse 
onderzoek naar wereldwijd vertrouwen van communicatie-
bureau Edelman. Consumenten verwachten van merken 
dat ze naast een goed product ook een maatschappelijke 
rol vervullen. Dit bleek vorig jaar al uit eigen metingen van 
MarketResponse, maar ook uit wereldwijd onderzoek van 
Accenture. Dat laatste leert dat 62% van de consumenten 
van bedrijven verwacht dat zij een standpunt innemen 
over maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, 
transparantie en werkomstandigheden. Daarmee wordt 
purpose branding belangrijker dan ooit. 

Nieuwe uitdagingen voor bedrijven
Wereldwijd verwachten consumenten dat bedrijven een 
prominente rol pakken in het aan het licht brengen en 
oplossen van maatschappelijke problemen. In Edelmans 
onderzoek geeft 68% aan dat CEO’s het initiatief moeten 
nemen wanneer de overheid geen oplossing biedt voor 
maatschappelijke problemen. 86% zegt van CEO’s te 
verwachten dat ze zich publiekelijk uitspreken over 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Dat is voor 
bedrijven een grote verantwoordelijkheid die nieuwe 
uitdagingen met zich meebrengt. 

Een merk met een politieke voorkeur
De relatie tussen merk en consument is steeds vaker 
gebouwd op gedeelde waarden en idealen. Dat geldt 
met name voor de merken die nu al een stevige purpose 
hebben neergezet. Vroeg of laat moeten deze merken een 
standpunt innemen om de authenticiteit van hun purpose 
te behouden. Een merk krijgt een politieke voorkeur. 
Dit stelt merkmanagers voor een duivels dilemma. 
Antwoord geven op de consument, een standpunt 
innemen en daarmee een kant kiezen? Of toch liever de 
neutrale en veilige middenroute kiezen, maar daarmee 
geloofwaardigheid verliezen?

MERKEN MET EEN PURPOSE

Dan moet je merkactivisme tonen
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Activistisch merk is geen allemansvriend
Wil je groeien als purpose-gedreven merk, dan zul je bereid 
moeten zijn om merkactivisme te tonen. Je zult voor- en 
tegenstanders gaan krijgen. De vraag voor merken is om te 
kiezen waar je voor staat, welke klanten je aan je wilt binden 
en vooral ook welke offers je bereid bent om te brengen. 
Net als een sterke persoonlijkheid is een activistisch merk 
geen allemansvriend. Maar dat maakt de band met de true 
believers alleen maar sterker.

 
Een mening is goed voor de bottom line
En het werkt. Zelfs al krijgen merken op de korte termijn 
te maken met tegenstanders en een negatieve reactie van 
investeerders. Op de lange termijn voelen klanten zich nog 
meer betrokken bij het merk en versterkt de klantloyaliteit 
zodanig dat ook de bottom line erop vooruitgaat. 
Voorwaarde is wel dat je als merk echt goed begrijpt wat 
je klanten belangrijk vinden en wat ze van je verwachten. 
Weet als merk wanneer je op moet staan en wanneer je op 
de achtergrond moet blijven. Het is een versterker van je 
identiteit als purpose brand, geen middel.

Is jouw merk al klaar om de volgende 
stap te zetten? Welke mening neemt 
jouw merk dan in vanuit je purpose?
Neem contact op met MarketResponse.
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1De Efteling
Het klantvriendelijkste 

bedrijf van 2019

1Miss Etam
Het klantvriendelijkste 
bedrijf van 2012

1Coolblue
Het klantvriendelijkste 
bedrijf van 2020 1 Coolblue

Het klantvriendelijkste bedrijf van 2017

1Landal Greenparks
Het klantvriendelijkste 

bedrijf van 2010

1ANWB
Het klantvriendelijkste 

bedrijf van 2015

1 Jumbo SupermarktenHet klantvriendelijkste bedrijf van 2008

1 Coolblue
Het klantvriendelijkste bedrijf van 2018

1DA Drogisten
Het klantvriendelijkste 
bedrijf van 2011

1 Rituals
Het klantvriendelijkste bedrijf van 2021

1Simyo
Het klantvriendelijkste 
bedrijf van 2016

1 Ikea
Het klantvriendelijkste 
bedrijf van 2009

1 PLUS
Het klantvriendelijkste 
bedrijf van 2013

Jumbo Supermarkten
Het klantvriendelijkste 

bedrijf van 20071

Klantvriendelijkheid loont. Het zorgt voor meer engagement, 
je blijft relevant en je klanten bevelen je aan bij anderen. Maar 
zoals je in dit magazine hebt kunnen lezen: je wordt niet zomaar 
klantvriendelijk en de top wordt steeds breder. 
In het boek ‘Ontmoet de Xceptionals’ - top 3 PIM literatuurprijs 
2020 en genomineerd voor Managementboek van het jaar 2021 - 
legt Gerrit Piksen aan de hand van best practices precies uit hoe 
je je klantvriendelijkheid naar het hoogste niveau tilt. 

Je bestelt het via managementboek.nl

Jouw bedrijf 
volgend jaar ook 
in dit magazine?

https://www.managementboek.nl/boek/9789090327433/ontmoet-de-xceptionals-gerrit-piksen

