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§ 10.00 uur : Opening (Probiblio)
§ 10.05 uur : Klantbeleving bij het Amsterdam Art Center 
§ 10.10 uur : Customer Experience (Sonja Stalfoort)
§ 11.15 uur : Koffie- en theepauze
§ 11.30 uur : Customer Journeys (Monique van der Loo - Probiblio)
§ 12.15 uur : Lunchpauze 
§ 13.00 uur : Aan de slag in break out rooms
§ 13.45 uur : Terugkoppeling en afsluiting
§ 14.00 uur : Einde

Programma
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‘’In de boekwinkel ongevraagd op een enthousiaste niet-opdringerige manier leesadvies 
krijgen wat precies goed is.’’

Wat is jouw ultieme klantbeleving?

‘’Dat er naar je geluisterd wordt en ingespeeld wordt op je wensen. 

Aandacht krijgen zonder dat ik het gevoel heb dat er iets van me wordt 

verwacht. ‘’

‘’Ultieme klantervaring bij de NS toen we op vakantie gingen en ons 

paspoort per ongeluk vergaten in de trein.’’
‘’Het is een beleving om Rituals te bezoeken. Waar de details zorgen dat 
je je welkom voelt en belangrijker, verbonden voelt bij het merk.’’

‘’Een persoonlijke benadering en 
verrast worden.’’

‘’Het gaat om details’’

‘’Gezien worden als ik ergens binnenloop.’’

‘’Informatie kunnen 

vinden op de website.’’



Klantbeleving bij het Amsterdam 
Art Center



Customer experience
Sonja Stalfoort



DE KLANT-ENERGIEKE 
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Even voorstellen…. Sonja Stalfoort
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Een strategisch marketingbureau 
dat organisaties begeleidt in 
klantgericht ondernemen met meer 
energie.

Klantproposities
Klantstrategie
Klantcultuur

Klantreis



Hoe zorg je er voor dat
je vandaag

de juiste beslissingen 
voor morgen neemt?





In welke mate blijft digitaal werken?



Heeft online kopen blijvend meer terrein gewonnen?



Blijven we meer lokaal kopen?



Vinden we duurzaam ondernemen nog belangrijker?

Slechts 25 procent van de merken wordt als 
betekenisvol gezien. Terwijl consumenten juist 
nadrukkelijk de verwachting uitspreken dat merken nu 
voor mens en aarde moeten kiezen (73%) en klaar zijn 
met holle beloften (71%). 

Meaningful Brands 2021 van mediaconcern Havas Media



De klantbehoefte is continu in beweging
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Kwaliteit als 
randvoorwaarde

Hogere eisen 
aan de 

klantbeleving

Klantloyaliteit 
neemt af

Do it yourself Adoptiesnelheid is 
verhoogd

De belangrijkste 
veranderingen 
in klantgedrag



De adoptiecurve
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Belangrijkste factoren Customer experience

Gemak

Snelheid

Persoonlijk

Keuzehulp
11-11-2021 17



Disrupter: Lemonade

ü Start-up in the insurance industry
ü Disruptor
ü Mobile-Based
ü Community-based
ü Peer-to-peer
ü Algoritmes
ü Low cost

ü In staat om in 3 seconden een claim te 
beoordelen en uit te betalen



Hopper – high tech and acting on real insights

• Een van de populairste reisapps in Noord-
Amerika

• Gebrek aan transparantie en veel verschil in 
de prijscurve maken dat veel consumenten 
voelen een slechte deal te hebben. 
Wanneer koop je nu jouw ticket tegen de 
beste prijs?

• Algoritmes die de prijscurve voorspellen
• ”mogen wij u een bericht sturen wanneer het 

voordeligste moment is aangebroken om dit 
ticket te boeken?”



Het product is de 
complete 

Customer Experience
geworden



Hoe kun je de verandersnelheid
van de markt bijhouden?
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Van experience naar transformation economie
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Bron: Pine en Gllmore



Als je focust op het 
écht begrijpen van de klant 

volgen de 
klantgerichte oplossingen 

bijna vanzelf



Klanten vertellen
het je altijd…..



Zonne-energie
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Klant-energie model
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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



Waar staan we?
1. Welke % van de medewerkers vindt dat de 

eigen organisatie niet goed inspeelt op de 
ideeën van medewerkers?

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

3. Voor welk % van de medewerkers is het niet
duidelijk waarop de organisatie 
onderscheidende wil zijn voor klanten?

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

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

65 %

63%

27%

51%

50%
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Een stroomcircuit
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Klant-energieke stroomschema 
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Het kompas



The Ritz-Carlton

We are Ladies and Gentlemen 
serving Ladies and Gentlemen
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Een energieke missie en visie
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Mission
We believe happiness can be found in the smallest of 
things. It is our passion to transform your everyday 
routines into more meaningful rituals…‘. 

Vision
Adding luxury to everyday routine
"We're not here to sell you beauty, we are here to make 
you feel good.”
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Zichtgarantie
Kosteloos nieuwe glazen als uw zicht binnen één jaar verandert.

Kwaliteitsgarantie
Op elke bril twee jaar garantie.

Omruilgarantie
Bevallen uw glazen of contactlenzen niet, ruil ze dan binnen twee maanden 
kosteloos om.

Extra brilgarantie
Voorkom extra kosten bij schade of diefstal en verzeker uw bril bij Pearl.

‘Niet goed, geld terug’-garantie
Bent u niet tevreden? Dan krijgt u uw geld terug.

U bent welkom
Ook als u nog geen klant bent, krijgt uw bril een gratis opknapbeurt.

Energiegeleider
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Het Nederlands openlucht museum

Imago
Braaf, saai en stoffig

Nieuwe positionering
‘In het Nederlands Openluchtmuseum 
kom je dichter bij de geschiedenis dan 
ooit’

Bron: https://cultuurmarketing.nl/nederlands-openluchtmuseum-imagoprobleem-nieuwe-positionering/



Klantcultuur en leiderschap



Voorbeeldgedrag

Christophe Degrez –
CEO Eneco

Medewerkers acteren niet op 
wat leiders vragen, maar zij 
kopiëren wat leiders doen



Energiek leiderschap
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Inspirerende
coach

Energiek
leider

Taak-
beheer

Proces-
begeleider

Sturing op proces

Sturing
op inspiratie

laag hoog

laag

hoog
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Xcelerate academy Allianz

Customer centricity programma 
én 

luisteren naar medewerkers



Kennis en feedback



Relevante klantinzichten
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Klanten willen heel 
veel met je delen. Je 

moet het alleen 
vragen. 
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Heeft u een 
compliment of 

verbeterpunt voor 
ons?

Klantfeedback



Simyo



Philips Care Sage
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Customer experience



Spotcap

11-11-2021 48



John Deere
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• 4,4 miljoen volgers op 
Facebook
• Transformatie van 

Verkoper van 
landbouwmachines naar 
een Ecosysteem voor 
boeren



Picnic

Continu verbeterende 
organisatie op basis 
van klantfeedback
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Cirkel weer rond

üGeeft medewerkers energie

üGenereert meer tevreden klanten

üDe organisatie onderneemt 
toekomstbestendig
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Vragen?



Als je focust op het 
écht begrijpen van de klant 

volgen de 
klantgerichte oplossingen 

bijna vanzelf
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Sonja Stalfoort
sonja@puurklant.nl
+31 (0)6 13244690

mailto:sonja@puurklant.nl
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pauze



Customer Journeys
Monique van der Loo (Probiblio)
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§ Wat is een customer journey?
§ Welke klantreizen in kaart gebracht?
§ Klantinzichten
§ Omzetten naar actie
§ Wat kun jij hier na vandaag mee?

Vandaag



De klantreis is álles wat een klant ervaart 
rondom een bepaalde dienstverlening.

Wat is een customer journey?

58
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§ Echt denken vanuit de klant, geen aannames
§ Prettige en efficiënte klantervaring realiseren 
§ Visuele tool
§ Plaatst ervaring in perspectief van de hele klantreis
§ Brengt afdelingen bij elkaar, samen werken aan verbetering voor de klant
§ Helpt keuzes maken en prioriteren

Waarom zijn klantreizen zo leuk?
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§ Het zoeken naar boeken
§ Inschrijven nieuwe leden
§ Digitale hulpvragen
§ De taalleerder (NT2) en het Taalhuis
§ Aanmelden voor activiteiten
§ Schoollezers (12 t/m 16 jr)
§ Ontmoetingen door & met ouderen
§ Deelname door scholen aan activiteiten
§ Jongeren met een gratis lidmaatschap (18 t/m 22 jr)

Welke klantreizen in kaart gebracht (9x)?



6
1
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Heel veel klantinzichten
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§ Het online inschrijfproces laat te wensen over
§ Het niet meteen ontvangen van een pasje is achterhaald
§ Leden vaak achteraf verrast wanneer ze ontdekken dat er meer 

mogelijk is
§ Leden zoeken gericht advies voor interessante boeken
§ De vrijwilligers zijn heel vriendelijk, maar vaak beperkt op de 

hoogte en weinig pro-actief

Inzicht: Men verwacht het niveau van 
commerciële dienstverlenende bedrijven
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Héél veel haakjes om mee aan de 
slag te gaan
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§ Klantinzichten vertalen naar verbeteringen
§ Brainstorm met multidisciplinaire teams
§ HKW - vragen

Ideeëngeneratie sessies
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§ Lid worden: Bevestigingsmail, landingspagina, etc. 
§ Schoollezers: “Netflixkast”
§ Taalleerder (NT2): Samen een leerplan opstellen
§ Activiteiten: Neem een vriend mee-acties
§ Digitale vragen: Kennis welk hulppunt voor welk probleem (in/extern)
§ Boeken zoeken: Aandacht voor looproutes en bewegwijzering
§ Ontmoeting ouderen: Pensioenmarkt

Meer: Zie samenvatting / klantreisboeken

Enkele verbeterideeën
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§ Kiezen met welk inzicht aan de slag
§ Wat wil klant nu echt (job-to-be-done)? Wat nodig? 

Helpen dit te bereiken

Prioritering
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Drempels weghalen:
§ Dieptepunten gladstrijken (of minder diep maken)

Positieve ervaringen vergroten:
§ Hoogtepunt toevoegen (einde?)
§ Bestaand hoogtepunt verhogen

Prioritering obv belevingscurve

#flattenthecurve
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§ Wat wil klant nu echt (job-to-be-done)? Wat nodig? Helpen 
dit te bereiken

§ Klant versus organisatie/merk

Prioritering
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Merk is niet wat je zegt dat het is, maar wat de klant ervaart dat het is.

Voorbeelden:
§ Merkwaarde: verbinding
§ Pijn: weinig ruimte voor gesprek tijdens aanloop en afloop van een 

activiteit.

§ Merkwaarde: inspireren
§ Hoe meer inspirerende momenten toevoegen aan deze klantreis?

Keuzes die passen bij je merk
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§ Wat wil klant nu echt (job-to-be-done)? Wat nodig? Helpen 
dit te bereiken

§ Klant versus organisatie/merk
§ Ease & effect matrix

Prioritering



Ease & Effect Matrix

Veel impact
1. 

METEEN DOEN
(quick wins)

2. 
DOEN /

OVERWEGEN

Kleine impact
3.

DOEN
(tussendoor)

4.
NIET DOEN

Weinig werk Veel werk



Keuzes gemaakt?  Aan de slag!

82
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§ Klantinzichten bestuderen
§ Kies meest relevante customer journey om mee te starten
§ Ideeën generatie sessie & prioritering (i.s.m. Probiblio)
§ Uitwerken eerste verbeteringen

Wat kun jij hier na vandaag mee?



Monique van der Loo

mvdloo@probiblio.nl

Meer weten?

www.probiblio.nl/producten/
marketing/strategie/customer-journeys



Opdracht klantbeleving
Sonja Stalfoort



De opdracht; Waardepropositie

Welke klantgerichte oplossing kunnen wij voor een bestaand probleem 
vinden?
• In 3 groepen
• 40 minuten werken aan een oplossing
• Aan de hand van het BBBB-model
• En een persona
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Het BBBB-model

• De Behoefte van de klant
• Het dilemma staat  centraal 

• De Belofte
• Die de organisatie doet aan de klant om het 

dilemma op te lossen

• Het Bewijs
• Dat de organisatie levert waardoor de klant 

jou gelooft

• De Barrière
• Het antwoord op de redenen waarom de 

klant het niet wil kopen of afnemen

11-07-2017 87

Behoefte

Belofte

Bewijs

Barrière



Een voorbeeld – SWAP fiets
Huidige situatie
Ik woon in een grote stad en een fiets is daar simpelweg 
het beste vervoersmiddel. Ik heb alleen een gammele fiets 
waar altijd wel iets mee is.
Behoefte
Ik ben niet zo handig en als er iets met de fiets is, dan heb 
ik een probleem. Ik zou graag altijd een goede fiets willen 
hebben.
Leidend inzicht
De fiets is voor mij het beste vervoersmiddel, maar ik heb 
geen tijd, zin en kunde om steeds een kapotte fiets te 
repareren.
Functionele belofte
Voor een vast bedrag per maand krijg jij een Swap fiets
Emotionele belofte
Het abonnement waardoor jij je nooit meer zorgen maakt 
over een kapotte fiets.

Bewijs
• Gratis thuisbezorgd waar en wanneer 

jij dat wilt
• Neem eenvoudig contact met ons op 

(via app, Whatsapp, bellen en mailen)
• Wij brengen binnen 1 dag weer een 

werkende fiets op een locatie naar 
keuze

I
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Groep 1 – zaal 5

Proces van lid worden
Proces van lid worden: Het 
moment dat een klant bedenkt 
om lid te worden tot aan het 
moment dat hij/zij lid is 
geworden.

Groep 2 – zaal 5

Bewegwijzering in de 
bibliotheek
Bewegwijzering in de 
bibliotheek: Hoe goed kan de 
bezoeker navigeren door de 
bibliotheek?

Groep 3 – zaal 2

Persoonlijk aanbod
Persoonlijk aanbod: Hoe kan de 
bibliotheek het aanbod zo 
persoonlijk mogelijk maken per 
klant?

Groep 4 – zaal 4

Online bereikbaarheid 
Online bereikbaarheid: De 
manier waarop de bibliotheek 
bereikbaar is voor klanten via 
e-mail, website, 
zoekmachines en social
media.

Lieke Belderbos Anne Eckhardt Margit Tesser Milet Verberne

Monique van der Loo Alexander Schuitema Nicole ten Thij Lara Bleijerveld

Margo Klein Esther Hoogendijk Linda Vermeulen Débora Neys

Linda Groot Julia van Haaster Mandy Versteeg Odile Kransky-Jans

De groepsindeling



90

§ Vragen? Neem contact met ons op via marketingadvies@probiblio.nl
§ Verslag wordt volgende week gedeeld
§ Alle deelnemers ontvangen enquête
§ Schrijf je in voor de Probiblio marketing specials: 

probiblio.nl/inschrijven-nieuwsbrieven
§ Rondleiding door Amsterdam Art Center
§ Vergeet het boek ‘’De klant energieke organisatie’’ van Sonja 

Stalfoort niet!

Bedank voor je aandacht!

https://www.probiblio.nl/inschrijven-nieuwsbrieven



