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Sponsors
De Strategic Decisions Monitor is een niet-commercieel initiatief dat mogelijk wordt gemaakt door de
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Inleiding
Onderzoek voor en door klantcontactprofessionals
De Strategic Decisions Monitor (SDM) peilt iedere maand de mening van klantcontactprofessionals
over een relevant thema. Het thema wordt bepaald in overleg met donateurs van KIRC. De vragenlijst
wordt via een korte online survey voorgelegd aan een panel van 400 professionals. Deelnemers aan
het onderzoek ontvangen de rapportage in hun mailbox.

Recente onderzoeken
In het afgelopen jaar zijn er in het kader van de SDM onderzoeken uitgevoerd naar de volgende
thema’s:
• Artificiële intelligentie
• Spraaktechnologie
• Self service
• Live Chat
• WhatsApp
• Trends in Customer Service
Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.kirc.nl

Publicatie op klantcontact.nl
Aan de onderzoeksresultaten wordt aandacht besteed op klantcontact.nl. Voor deze publicaties wordt
in overleg met donateurs een artikel geschreven.
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Samenvatting
Inleiding
In het kader van de Strategic Decisions Monitor deed Stichting KIRC onderzoek naar het gebruik van
verschillende methoden voor het meten van klantbeleving. In december 2017 gaven 38
klantcontactprofessionals via een online enquête hun mening.

Tevredenheidsschaal nog steeds populair
De traditionele tevredenheidsschaal (“hoe tevreden bent u met…”) wordt door de ondervraagde
organisaties nog steeds veelvuldig gehanteerd, vooral voor het meten van de tevredenheid met
klantcontact. De Net Promoter Score® (NPS) is daarna de meest gebruikte methode. 61% zegt deze
maat te gebruiken, zowel voor het meten van frequent klantcontact of periodieke relatie-evaluaties..
De Customer Effort Score (CES) wordt door bijna de helft van de deelnemende organisatie gebruikt;
een kwart van de deelnemers zegt ook gebruik te maken van rapportcijfers, vooral voor het meten van
de beleving over (frequent) klantcontact.

Overwegingen bij de keuze van een methode
De keuze voor NPS wordt niet zozeer door praktische, als wel door externe factoren bepaald. 32% zegt
voor de NPS te kiezen omdat het opgelegd is door het management of omdat het de mogelijkheid
biedt om scores met andere organisaties te vergelijken. De overwegingen voor het gebruiken van de
CES en rapportcijfers zijn vooral praktisch. De CES legt volgens 65% direct de vinger op de zere plek.
Rapportcijfers zijn voor zowel klanten als medewerkers gemakkelijk te begrijpen.

Verbetering van de score is lastig
De NPS en het rapportcijfer worden al langere tijd toegepast- de CES is nog wat minder lang in zwang.
De NPS laat volgens de deelnemers aan het onderzoek de meest substantiële verbetering zien; in de
meeste gevallen rapporteren zij dat er nauwelijks sprake is van een positieve ontwikkeling. Verbetering
van de score kost dan ook veel inspanning; 89% van de NPS- en 67% van de CES gebruikers zeggen veel
inspanning te moeten doen. Bij rapportcijfers is dat nog wat moeilijker; hier zegt 67% veel inspanning
en zelfs 22% heel veel inspanning te moeten doen. De verbetering van de scores komt vooral tot stand
door verbetering van de bedrijfsprocessen (56%). Ook een betere communicatie en gedragsverbetering van medewerkers dragen volgens de deelnemers aan het onderzoek bij aan een
verbetering van de score.

Meest geschikte methoden
Volgens de deelnemers aan het onderzoek is de NPS de meest geschikte methode voor het meten van
de beleving over de totale relatie (47%) en voor reputatie-onderzoek (44%). De CES is favoriet voor het
meten van de prestatie van het contact center (29%) en de touchpoints in een Customer Journey
(32%), hoewel ook de tevredenheidsschaal en de rapportcijfers hoog scoren. Deze maten zijn ook licht
favoriet voor het meten van de productbeleving en transacties, anders dan
persoonlijk contact.
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Resultaten
Gebruikte klantbelevingsmaten
Gebruikte klantbelevingsmaten (n=38)
39%
28%
klant-contact (frequent)

58%
67%
13%
25%
25%
28%
19%
19%

andere transactie (frequent)

NPS
CES
rapportcijfers

36%

tevredenheidsschaal

22%
19%

relatie (periodiek)

visuele schaal
36%

9%
39%
56%
gebruiken we niet

28%
8%
69%

© Klantinteractie Research Centrum 2018

8

Resultaten
Gebruik van Net Promotor Score® (NPS)
Wordt de NPS in uw organisatie gebruikt? (n=36)

klant-contact (frequent)

39%

andere transactie (frequent)

25%

relatie (periodiek)

36%

gebruiken we niet

39%

Overwegingen bij keuze NPS
Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste overwegingen om voor de NPS te kiezen?
(n=22)
Geen keuze, opgelegd door het management

32%

Het verband met andere (interne) gegevens (financieel,
medewerkertevredenheid, contactcenter stats, etc)
De mogelijkheid om de score met andere organisaties te
vergelijken
De mogelijkheid om de score met andere bedrijfsonderdelen te
vergelijken

27%
32%
18%

Het is gemakkelijk te begrijpen voor klanten en medewerkers
Het legt direct de vinger op de zere plek; maakt direct inzichtelijk
hoe de klant over ons denkt
Het past goed bij het doelstellingen die wij hebben met het
meten van klantbeleving
Het is ingebed in een filosofie die direct toepasbaar is op
verbeteringsprocessen
Het is een wetenschappelijk goed onderbouwde theorie die zijn
waarde bewezen heeft.

23%
27%
14%
14%
9%

Het past goed bij de cultuur van de organisatie
Anders, nl

14%
5%
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Resultaten
Gebruik NPS sinds
Hoe lang wordt in uw organisatie al gebruik gemaakt van de NPS om de klantbeleving te
meten? (n=22)
minder dan 1 jaar (dit
jaar begonnen); 5%
1 tot 2 jaar; 14%
langer dan 5 jaar; 32%

2 tot 3 jaar; 23%

4 tot 5 jaar; 27%

Ontwikkeling en inspanning verbetering NPS
Hoe is de ontwikkeling van de NPS in uw organisatie, als u dat vergelijkt met een jaar
geleden? (n=21)

43%

substantieel toegenomen

57%

ongeveer gelijk gebleven

substantieel gedaald

wij gebruikten vorig jaar nog geen NPS

Hoeveel inspanning heeft het uw organisatie gekost om de NPS te verbeteren? (n=9)

11%

89%

heel weinig

weinig

neutraal

veel

heel veel
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Resultaten
Gebruik van Customer Effort Score (CES)
Wordt de CES in uw organisatie gebruikt? (n=36)

klant-contact (frequent)

andere transactie (frequent)

relatie (periodiek)

28%

25%

22%

gebruiken we niet

56%

Overwegingen bij keuze CES
Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste overwegingen om voor de CES te kiezen?
(n=17)
Geen keuze, opgelegd door het management

12%

Het verband met andere (interne) gegevens (financieel,
medewerkertevredenheid, contactcenter stats, etc)
De mogelijkheid om de score met andere organisaties te
vergelijken
De mogelijkheid om de score met andere bedrijfsonderdelen te
vergelijken

12%
12%

Het is gemakkelijk te begrijpen voor klanten en medewerkers
Het legt direct de vinger op de zere plek; maakt direct inzichtelijk
hoe de klant over ons denkt
Het past goed bij het doelstellingen die wij hebben met het
meten van klantbeleving
Het is ingebed in een filosofie die direct toepasbaar is op
verbeteringsprocessen
Het is een wetenschappelijk goed onderbouwde theorie die zijn
waarde bewezen heeft.
Het past goed bij de cultuur van de organisatie

35%
65%
41%
24%
6%
18%

Anders, nl
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Resultaten
Gebruik CES sinds
Hoe lang wordt in uw organisatie al gebruik gemaakt van de CES om de klantbeleving te
meten? (n=17)
langer dan 5 jaar; 12%
minder dan 1 jaar (dit
jaar begonnen); 29%
4 tot 5 jaar; 12%

1 tot 2 jaar; 6%

2 tot 3 jaar; 41%

Ontwikkeling en inspanning verbetering CES
Hoe is de ontwikkeling van de CES in uw organisatie, als u dat vergelijkt met een jaar
geleden? (n=12)

25%

75%

substantieel toegenomen

ongeveer gelijk gebleven

substantieel gedaald

wij gebruikten vorig jaar nog geen CES

Hoeveel inspanning heeft het uw organisatie gekost om de CES te verbeteren? (n=3)

33%

67%

heel weinig

weinig

neutraal

veel

heel veel
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Resultaten
Gebruik van rapportcijfers
Worden rapportcijfers in uw organisatie gebruikt? (n=36)

klant-contact (frequent)

58%

andere transactie (frequent)

relatie (periodiek)

28%

19%

gebruiken we niet

28%

Overwegingen bij keuze rapportcijfers
Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste overwegingen om voor een rapportcijfer
voor het meten van de klantbeleving te kiezen? (n=26)
Geen keuze, opgelegd door het management

19%

Het verband met andere (interne) gegevens (financieel,
medewerkertevredenheid, contactcenter stats, etc)
De mogelijkheid om de score met andere organisaties te
vergelijken
De mogelijkheid om de score met andere bedrijfsonderdelen te
vergelijken

12%
12%
12%

Het is gemakkelijk te begrijpen voor klanten en medewerkers
Het legt direct de vinger op de zere plek; maakt direct inzichtelijk
hoe de klant over ons denkt
Het past goed bij het doelstellingen die wij hebben met het
meten van klantbeleving
Het is ingebed in een filosofie die direct toepasbaar is op
verbeteringsprocessen
Het is een wetenschappelijk goed onderbouwde theorie die zijn
waarde bewezen heeft.

58%
12%
31%
8%
4%

Het past goed bij de cultuur van de organisatie
Anders, nl

19%
4%

© Klantinteractie Research Centrum 2018

13

Resultaten
Gebruik rapportcijfers sinds
Hoe lang wordt in uw organisatie al gebruik gemaakt van rapportcijfers om de
klantbeleving te meten? (n=26)
minder dan 1 jaar (dit
jaar begonnen); 4%
1 tot 2 jaar; 19%

langer dan 5 jaar; 46%
2 tot 3 jaar; 8%

4 tot 5 jaar; 23%

Ontwikkeling en inspanning verbetering rapportcijfers
Hoe is de ontwikkeling van het rapportcijfer voor de klantbeleving in uw organisatie, als
u dat vergelijkt met een jaar geleden? (n=25)

36%

64%

substantieel toegenomen

ongeveer gelijk gebleven

substantieel gedaald

wij gebruikten vorig jaar nog geen rapportcijfers

Hoeveel inspanning heeft het uw organisatie gekost om het rapportcijfer voor de
klantbeleving te verbeteren? (n=9)

11%

67%

heel weinig

weinig

22%

neutraal

veel

heel veel
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Resultaten
Factoren die bijdragen aan verbetering
Welke van onderstaande factoren dragen over het algemeen het meest bij aan de
verbetering van de score voor klantbeleving? (n=39)
verbetering van bedrijfsprocessen

56%

meer mandaat voor medewerkers

23%

verbetering van het gedrag van medewerkers

31%

verbetering van communicatie naar klanten

33%

verbetering van producten en/of diensten

23%

verbetering van dienstverlening
verlaging van prijzen

21%
3%

anders, nl
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Resultaten
Meest geschikte maten voor meten van:
de prestatie van het contact center
(n=38)
andere
visueleschaal; 5%
schaal; 8%

NPS; 11%

tevredenh
eidsschaal;
26%

de touchpoints (in een Customer
Journey) (n=37)
andere
schaal; 8%
visuele
schaal;
14%

NPS; 8%

CES; 32%

CES; 29%

tevredenh
eidsschaal;
27%

rapportcijf
er; 21%

transacties, anders dan persoonlijk
contact (n=35)
andere
visueleschaal; 6% NPS; 6%
schaal; 9%

rapportcijf
er; 11%

de totale relatie (n=38)

visueleandere
5%
schaal;schaal;
3%
tevredenh
eidsschaal;
18%

CES; 26%
NPS; 47%

tevredenh
eidsschaal;
23%
rapportcijf
er; 18%

rapportcijf
er; 31%

CES; 8%

producten (n=36)

andere
visuele
schaal; 3%
schaal; 8%

NPS; 14%

CES; 14%
tevredenh
eidsschaal;
31%

rapportcijf
er; 31%

andere
reputatie (n=36)
schaal;
visuele 11%
schaal; 3%
tevredenh
eidsschaal;
14%

NPS; 44%

rapportcijf
er; 17%
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Verantwoording
Respons
Aan de Strategic Decisions Monitor van deze maand hebben 38 klantcontactprofessionals een bijdrage
geleverd. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 21 november en 10 december 2017..

Markt
Markt (n=38)

consumentenmarkt; 32%

beide; 55%

zakelijke markt; 13%

Sector
Sector (n=38)
banken
verzekeraars
retail food
retail non-food
mobiliteit & toerisme
media
nutsbedrijven
industrie
telecommunicatie
zakelijke dienstverlening
IT

16%
13%
3%
16%
16%
11%
21%
5%
18%
32%
5%

gemeente
overige openbaar bestuur & overheid
postorderaars
liefdadigheid/vrijwilligheidorganisaties
woningcorporaties
gezondheids- & welzijnszorg

5%
5%

andere sector

5%

8%

13%
11%
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Verantwoording
Omvang organisatie
Aantal medewerkers (n=38)
minder dan 5
medewerkers; 8%
5 tot 50 medewerkers;
8%

51 to 250 medewerkers;
21%
meer dan 250
medewerkers; 63%

Aantal werkplekken contact center
Aantal werkplekken in contact center (n=18)
minder dan 30
werkplekken; 17%

meer dan 80
werkplekken; 39%

30 tot en met 80
werkplekken; 44%
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Verantwoording
Functie
Functie (n=39)

algemeen management

8%

manager sales/ marketing/ product/ CRM/…

3%

medewerker sales/ marketing/ product/…

3%

consultant/projectleider

23%

andere functie, niet in contact center
directeur Customer Service

13%

contact center manager
supervisor/teamleider

26%
5%

trainer/opleider
andere functie in contact center

21%
contact center

anders
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Stichting KIRC

KIRC is het enige not-for-profit
onderzoeksinstituut naar
klantinteractie in Nederland
 Elke maand: Strategic Decisions Monitor: onderzoek naar actuele
onderwerpen in klantinteractie, gepubliceerd in CustomerFirst

 Elk kwartaal: onderzoek naar een relevant thema, gepubliceerd in
boekvorm.
 Elk jaar: Nationaal Benchmark en Trendonderzoek Klantinteractie. Hét
onderzoek naar de stand van zaken in klantinteractie in Nederland.
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Donateur worden?
U kunt de Stichting KIRC op de volgende manieren steunen:
 Ik word donateur voor € 260,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar één exemplaar van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm.

 Ik word donateur voor € 500,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar twee exemplaren van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm. Daarnaast heb ik
recht op een uur advies vanuit KIRC op een specifiek thema in klantcontact.

 Ik word donateur voor € 1.000,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar drie exemplaren van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm. Daarnaast heb ik
recht op een uur advies vanuit KIRC op een specifiek thema in klantcontact en krijg ik 15% korting
op één Quick Scan van uw Customer Service per jaar.

 Ik word organisatiedonateur
Aanvullend op bovenstaande voordelen, krijg ik meerdere exemplaren van de
onderzoeksresultaten in boekvorm, een vermelding van het logo van mijn organisatie op de
website van de Stichting KIRC, in alle gepubliceerde onderzoeksresultaten en de rapportages van
de Strategic Decisions Monitor. Wij nemen graag contact met u op over de vele mogelijkheden!
Ja, ik word donateur van de Stichting KIRC en heb hierboven aangekruist in welk donateurschap ik
geïnteresseerd ben:
Naam:
Organisatie:
Straat/Postbus:
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer:
E-mail adres:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________ _______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Vul uw gegevens in en stuur dit formulier naar:
Stichting KIRC, Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA NIEUWEGEIN.
Of via e-mail aan: info@kirc.nl.
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