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CX: what’s in it for me?
Iedereen die met CX bezig is krijgt 
regelmatig de vraag “Wat levert 
CX nou precies op?”. Het is een 
veelgestelde vraag over customer 
experience die niet eenvoudig te 
beantwoorden is. Er wordt namelijk 
vaak gedacht dat CX iets is wat je 
aanschaft, iets waarin je investeert, 
wat je even doet en wat na een 
bepaalde tijd iets oplevert aan euro’s. 
En komt het even niet uit? Simpel, 
dan stop je er gewoon weer mee.

Maar zo is het niet. Je kunt geen 
business case maken op CX. CX is 
iets waar je als bedrijf voor kiest als 
strategie, net als duurzaam willen 
zijn. Als een bedrijf ervoor kiest om 
duurzaam te zijn, kun je van tevoren 
ook niet zeggen dat dit na twee jaar 
is terugverdiend. Het is iets waar je 
heilig in moet geloven, dat dit de 
beste route is en waar je soms een 
lange(re) adem voor moet hebben. 

CX is een overtuiging dat jij als bedrijf 
in alles wat je doet, uitgaat van wat 
goed is voor jouw klanten. Het is de 
overtuiging dat het vooropstellen 
van het klantbelang op lange termijn 
meer oplevert dan wanneer je dat niet 
doet. 

Zo, na de vorige alinea zijn de 
mensen met kortetermijnwinstbejag 
waarschijnlijk afgehaakt. Lees je dit 
nog? Mooi! Dan voel jij ook aan dat 
het investeren in langetermijnrelaties 
met je klanten uiteindelijk het 
meeste oplevert. Laten we nu eens 
gaan kijken of we toch aanwijzingen 
kunnen vinden voor wat CX oplevert.  

Consistentie: het magische 
toverwoord?
Uiteraard zijn er ook effecten op 
korte termijn zichtbaar als je jouw 
dienstverlening verbetert voor je 
klanten. En dat moet je ook zeker 
doen! Neem als voorbeeld het 
restylen van je website. Dit kan een 
betere klantbeleving opleveren en 
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CX is iets waar je heilig 
in moet geloven, dat 
dit de beste route is 
en waar je soms een 
lange(re) adem voor 
moet hebben
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Afbeelding 2: De kans om iets te verkopen 
aan nieuwe klanten versus bestaande klanten
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daardoor kun je meer gaan verkopen. 
Zo simpel is het! 

Dit is ook vaak een goed begin van 
een goede customer experience 
strategie, namelijk door klein te 
beginnen en te kijken wat het effect 
is. Voer je CX echter helemaal door 
in je organisatie, dan is er nog veel 
meer uit te halen. Het toverwoord is 
consistentie!

Eigenlijk is het heel eenvoudig. 
Hebben jouw klanten continu een 
goede ervaring op alle touchpoints, 
dan is de kans groter dat ze klant 
bij jou blijven. Het gaat erom dat 
jouw klanten een goede customer 
experience beleven in alle contacten 
die ze met jou of jouw producten/
diensten hebben. 
En omgekeerd geldt hetzelfde! Bij 
slechte ervaringen is de kans groter 
dat je klanten weggaan. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat 82 tot 89% van de klanten 
aangeeft dat zij stoppen met het 
afnemen van producten en diensten 
en switchen naar een andere 
aanbieder na een slechte ervaring met 
een bedrijf. 

Je bestaande klanten zijn goud 
waard!
Onderzoek toont ook aan dat het 
aantrekken van een nieuwe klant 
je zes tot zeven keer meer kost dan 
het behouden van een bestaande 
klant. Soortgelijke onderzoeken laten 
zien dat 5% meer klantbehoud de 
winstgevendheid van een bedrijf met 
maar liefst 75% kan verhogen!

Volgens Marketing Metrics is de 
kans dat je iets verkoopt aan een 
bestaande klant 60-70%, maar de 
kans om iets aan een nieuwe klant te 
verkopen slechts 5-20%. 
Zo zie je dus dat het loont om 
bestaande klanten zo lang mogelijk 
te behouden en te investeren in een 
goede customer experience.

Nu kun je denken: “Dat is allemaal 
leuk en aardig, maar bij mijn bedrijf 
is dat anders.” Nou, de kans is groot 
dat dat niet zo is. De Temkin Group, 
een gerenommeerd CX-research en 
consultancybedrijf, doet ieder jaar 
onderzoek naar wat CX oplevert. 

Afbeelding 1: De kosten voor het aantrekken 
van nieuwe klanten versus het behouden van 
bestaande klanten
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Purchase more from company
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84%

72%

20%

50%

Very good CX

Good CX

Okay CX

Poor CX

Very poor CX

94%

82%

66%

13%

44%

Forgive a bad experience

Recommend company

Base: 10.000 U.S. Consumers. 20 industries
Source: Qualtrics XM Institute Q2 2020 Consumer Benchmark Study

Copyright © 2020 Qualtrics®. All rights reserved.

77%

58%

47%

15%

32%

Trust Company

89%

73%

61%

16%

40%

Loyalty Di�erences Across CX Performance Levels
Consumers who are very likely to demonstrate these loyalty activities 
segmented by their customer experience ratings.

Afbeelding 3: Een 
vergelijking hoe het centraal 
stellen van je klant tot 21% 
meer omzet per jaar  kan 
genereren

Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
onder 10.000 klanten, bij 318 
bedrijven in twintig verschillende 
sectoren. Zij komen tot de conclusie 
dat bedrijven die de klant centraal 
stellen, dus ‘customer centric’ zijn, tot 
21% meer omzet per jaar genereren. 
Daarnaast zie je een hele duidelijke 
correlatie tussen goede customer 
experience en zaken als up- en 
cross-selling, de NPS-score, de 
vergevingsgezindheid en het 
vertrouwen. 
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Hoe meet ik of CX in mijn bedrijf iets 
oplevert? 
Die onderzoeken zijn leuk en het 
is goed om te weten dat CX iets 
oplevert op lange termijn, maar hoe 
kan ik op korte termijn de effecten 
zien? Ook dit is een veelgestelde 
vraag die lastig te beantwoorden is. 
Dit komt meestal doordat er niet naar 
de juiste ‘metrics’ wordt gekeken, of 
dat deze er simpelweg niet zijn. 

Het blijkt best lastig te zijn om 
jouw CX-inspanningen direct terug 
te zien in de bestaande KPI’s, zoals 
conversie, omzet, kosten of NPS. 
Hier zijn meerdere redenen voor. Ten 
eerste is CX iets wat zich op lange 
termijn terugbetaalt. Ten tweede 
lopen er vaak meer initiatieven 
om de genoemde KPI’s positief te 
beïnvloeden. 

Meet je CX-inspanningen met CPI’s!
Hoe meet je nu welk gedeelte door 
goede CX komt? Daarvoor is het slim 
om ‘customer performance indicators’ 
(CPI’s) te bedenken die je wil gaan 
meten. Richt je dit goed in, dan meet 
je ook direct de correlatie tussen een 
stijging in jouw CPI’s en de KPI’s. 

Het bedenken van CPI’s is redelijk 
eenvoudig. Verplaats je in de klant 
of bedenk wat belangrijk voor hem 
of haar is bij een bepaalde customer 
journey. 

Wil je bijvoorbeeld de aankoopjourney 
verbeteren? Dan kan de snelheid en 
het gemak waarmee jouw klant zijn 
bestelling plaatst belangrijk zijn, of 
de mate waarin de bestelling op tijd 
en zonder gebreken geleverd wordt. 

Zorg ervoor dat je deze zaken in kaart 
brengt.

Vind je het lastig om dit te bedenken 
of kun je de informatie niet uit de 
data halen? Vraag het dan simpelweg 
rechtstreeks aan je klant. Voeg de 
vraag bijvoorbeeld letterlijk toe aan 
een klanttevredenheidsmeting of 
maak gebruik van een klantpanel.

Verplaats je in de 
klant of bedenk wat 
belangrijk voor hem 
of haar is bij een 
bepaalde customer 
journey
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Inmiddels weet je dat de effecten van 
CX op korte en lange termijn gemeten 
kunnen worden. Als het goed is ben je 
er inmiddels ook van overtuigd dat CX 
op lange termijn meer oplevert en dat 
dit afhankelijk is van de consistentie 
in de manier waarop jij jouw klant 
centraal stelt. Maar er is meer! 

Het geheim van goede CX? 
Personalisatie!
Er is een tweede element 
dat het succes van goede CX 
bepaalt, namelijk personalisatie. 
Personalisatie is de kunst om je 
klant het gevoel te geven dat je hem 
kent en een aanbod doet dat perfect 
aansluit bij zijn wensen. 

Om dit tweede element meer visueel 
te maken is bovenstaande CX-
piramide ontwikkeld. Deze piramide 
geeft een idee van de mate waarin CX 
succesvol kan zijn voor jouw bedrijf 
en in welke mate dit afhankelijk is 
van consistentie en personalisatie. 
Daarnaast laat de piramide de 
afhankelijkheid zien tussen jouw 
CPI’s en KPI’s. 

De CX-piramide is een handige tool 
om de effecten van goede CX te 
meten. Dit doe je door simpelweg 
van binnen naar buiten te werken. 
De linkerzijde toont de opbrengsten 
en de rechterzijde toont de kosten. 
Het spreekt voor zich dat je de zaken 
links omhoog wil brengen en de zaken 
rechts wil minimaliseren. 
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PI CPI KPI

Betrouw-
baarheid

Voorspel-
baarheid

Product 
life�me

value

Customer 
Life�me

value

NPS

Kwaliteit

Opgelost 
probleem

KTV Herhaal-
verkoop

Reten�e

Hitrate
(zoeken)

FTR Conversie

KPI CPI PI

Klant-
verloop

Acquisi�e-
kosten

Opzegging 
%

Open staan 
voor 

andere 
aanbieder

Reten�e-
kosten

Klacht % Niet 
werkend 
product

Service 
kosten 

(# contact)

CES Clicks

Contact 
inten�es

LEVEL 1 
"just a good experience"

LEVEL 2 
“I like this brand”

LEVEL 3 
“I never want 

to leave"

Afbeelding 4: De CX-piramide om de effecten van goede CX te meten

“Personalisatie is de 
kunst om je klant het 
gevoel te geven dat je 
hem kent en een aanbod 
doet dat perfect aansluit 
bij zijn wensen”

De CX-piramide
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Het laagste niveau van CX is level 1: 
‘Gewoon een goede klantervaring’. 
Kijken we in de piramide naar de 
linkerzijde met opbrengsten, dan 
zien we dat klanten tegenwoordig 
niet anders verwachten dan dat zij 
eenvoudig een bestelling kunnen 
plaatsen en deze binnen één dag in 
goede staat ontvangen. 

Deze ‘performance indicators’, ofwel 
PI’s, kun je meten door dit uit de data 
te halen of door het letterlijk uit te 
vragen bij je klant. Zo kun je in jouw 
klanttevredenheidsonderzoek de 
volgende vraag opnemen: “In hoeverre 
is jouw product in goede staat 
geleverd?”. 

Zorg er wel voor dat je alleen de 
vragen stelt die belangrijk zijn voor 
jouw klant, want niemand zit namelijk 
op erg lange enquêtes te wachten. 
De verzamelde resultaten zijn 
eenvoudig te vertalen naar customer 
performance indicators, customer 
effort score (CES) en first time right 
(FTR). 

Nu zul je met deze resultaten alleen 
niet direct hele loyale klanten 
creëren. Gemak en snelheid zijn 
tegenwoordig zaken waarvan de 
klant verwacht dat je ze op orde hebt. 

Wat is belangrijk voor jouw klant?
Mocht je toch besluiten om dit te 
verbeteren, dan zul je bij nieuwe 
klanten een hogere conversie zien. En 
dat niet alleen, je zult ook zien dat 

een hoge CPI zich vertaalt naar een 
KPI die voor jou belangrijk is, namelijk 
conversie. 

Aan de rechterzijde (de kostenkant) 
kun je ook metrics op klantniveau 
gaan inrichten. Zo kan het voor jouw 
klant belangrijk zijn om met zo weinig 
mogelijk ‘clicks’ zijn antwoord te 
vinden op jouw website. Hoe minder 
clicks, hoe minder hij geneigd is 
om contact op te nemen met jouw 
klantenservice (CPI). Dit vertaalt zich 
vervolgens in lagere servicekosten 
(jouw KPI).

Klim je naar level 2 in de CX-piramide, 
dan meet je al meer zaken waarmee 
je echt loyaliteit bij jouw klant gaat 
creëren. Loyaliteit creëer je namelijk 
wanneer klanten zien dat jouw bedrijf 
consistent een goede ervaring levert. 
Zo groeit niet alleen het vertrouwen 
in jouw bedrijf, maar ervaart jouw 
klant zijn ervaring als steeds 
persoonlijker. 

En zo zie je, daar zijn beide elementen 
weer die we eerder beschreven 
hebben! Hoe consistenter en 
persoonlijker, hoe groter de kans is 

LEVEL 1

Just a good experience 
(de basis: gemakkelijk en goed)

LEVEL 2

I like this brand (ik kom terug)

Gemak en snelheid zijn 
tegenwoordig zaken 
waarvan de klant 
verwacht dat je ze op 
orde hebt
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dat jouw klanten bij jou blijven kopen. 

Werken aan de relatie met je 
klant? Doen!
Op level 2 laat je deze consistentie 
zien op de momenten dat er weer 
contact is met jouw klant. De klant 
koopt bijvoorbeeld opnieuw iets bij 
jou of neemt contact op omdat er 
iets niet goed is. Los je zijn probleem 
naar tevredenheid op, dan laat je 
wederom zien dat de klant centraal 
staat binnen jouw bedrijf en zorg je 
voor een positieve invloed op het 
vertrouwen van de klant. 

Laat je daarbij ook nog zien dat jij 
de klant (her)kent (bijvoorbeeld 
door middel van een goede CRM en 
data), dan is dit de basis voor een 
hele mooie langetermijnrelatie. En 
dat vertaalt zich naar retentie en 
herhaalverkoop, jouw KPI’s!

Kijken we op level 2 naar de kant 
van de kosten, dan is het nog beter 
wanneer je klachten kunt voorkomen. 
Klachten kosten nou eenmaal geld, 
bestaande uit herstelkosten en 
retentiekosten. En laten we eerlijk 
zijn, de klant zit er niet op te wachten 
en jij ook niet.  

Wil je echt een klant voor het 
leven? Zorg er dan voor dat je 
zaken meet op level 3. Dit is 
het niveau waarop succesvolle 
bedrijven de komende jaren het 

verschil gaan maken ten opzichte 
van hun concurrenten. 

Op dit niveau zorg je ervoor dat je 
echt van toegevoegde waarde bent 
in iemands leven, je wordt een life 
partner. Dit wordt door Steven van 
Belleghem uitvoerig beschreven 
in zijn laatste boek ‘The offer 
you can’t refuse: Wat als klanten 
meer willen dan een uitstekende 
service?’. 

Succesvolle bedrijven zijn op 
dit niveau aan het investeren. 
Kijk bijvoorbeeld naar Netflix 
en Spotify en je ziet dat zij een 
vast onderdeel van je leven 
zijn. Je hebt ze continu tot je 
beschikking via verschillende 
devices (TV, internet en telefoon). 
Daarnaast zorgen ze voor een 
ultrapersoonlijke beleving, door 
middel van persoonlijke playlists 
en suggesties op basis van jouw 
kijk- en luistergedrag. 

LEVEL 3

I never want to leave 
(life partner en purpose) 
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Afbeelding 5: Bedrijven als Netflix en Spotify 
zorgen voor een ultrapersoonlijke beleving
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Life partner: het voorbeeld van 
ING België
Bij bovenstaande bedrijven ligt dit 
misschien voor de hand, maar ook 
binnen andere sectoren zie je dat 
bedrijven op dit niveau investeren. 
Een bank als ING België, die al bij veel 
mensen een life partner is, ziet in dat 
banken voor steeds meer mensen 
verwisselbaar zijn. Heeft de klant een 
slechte ervaring? Dan wordt de stap 
steeds kleiner om voor een andere 
bank te kiezen. 

Om toch een life partner te blijven 
en een doel (purpose) te vervullen 
in jouw leven, wijst ING België hun 
klanten op slapende abonnementen 
die zij hebben. Wil je van zo’n slapend 
abonnement af? Geen probleem, 
de medewerkers van ING maken dit 
graag voor jou in orde! Zo helpen ze 
jou proactief om financieel gezond te 
blijven. 

Wil je life partnership of purpose 
meten als CPI, dan kun je letterlijk 
vragen in welke mate jouw bedrijf 
of jouw product van toegevoegde 
waarde is in het leven van je klant. 
Wanneer een klant dit zo ervaart, 
dan zie je dit terug in je KPI’s zoals 
de customer lifetime value en NPS. 

Bijkomend voordeel, je hoeft minder 
nieuwe klanten te werven omdat je 
bestaande klanten bij je blijven! En zo 
zijn we weer terug bij de basis.

Eerste hulp bij klachten
Kijken we naar de kostenkant (de 
rechterzijde) in de CX-piramide, dan 
zien we dat bedrijven op level 2 
proberen te voorkomen dat klanten 
problemen of klachten hebben over 
de geleverde producten of diensten. 
Dit wordt gemeten in het aantal 
klachten. 

Gelukkig zullen mensen bij één klacht 
niet zo snel opstappen, maar wat als 
de klachten terugkerend zijn? Dan 
wordt de situatie al anders. Los je de 
klacht niet goed op? Dan ervaart de 
klant problemen met jou als bedrijf. 
Op level 3 doe je jouw best om te 
voorkomen dat klanten problemen op 
dit niveau ervaren. 

Afbeelding 6: ING België als life partner om 
financieel gezond te blijven



Hoe voorkom je dan dat klanten 
problemen met jou als bedrijf 
ervaren? Dat kan in de breedste zin 
van het woord. Naast negatieve 
ervaringen of het niet goed oplossen 
van klachten, kunnen klanten ook 
negativiteit ervaren als je slecht in 
het nieuws komt of als ze vinden 
dat je te weinig maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt. 

De komende jaren zal dit steeds 
belangrijker worden. Deze negatieve 
ervaringen zorgen ervoor dat klanten 
mogelijk bij jou vertrekken door 
hun contract of abonnement op te 
zeggen. Dit zie je vervolgens terug in 

de KPI’s die voor jou belangrijk zijn 
en die je omlaag wil hebben, zoals 
klantverloop of acquisitiekosten. 
Zo zie je dat er een belangrijke rol 
is weggelegd om te voorkomen dat 
klanten problemen met jou als bedrijf 
gaan ervaren. 

Met het bespreken van level 3 
hebben we de CX-piramide volledig 
behandeld. Het moge duidelijk zijn; 
hoe hoger je in de CX-piramide komt 
en stuurt op de metrics die daarbij 
horen, hoe meer rendement je hebt 
van je CX-inspanningen! 

Aan de slag met CX? Wij helpen je 
graag!
Wil je graag met CX aan de slag, maar 
weet je niet waar je moet beginnen? 
Neem dan gerust eens contact met 
ons op! Vul het contactformulier op 
onze website (www.cxservices.nl) in 
om zo samen de mogelijkheden voor 
jouw bedrijf te bespreken.
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“Personalisatie is de 
kunst om je klant het 
gevoel te geven dat je 
hem kent en een aanbod 
doet dat perfect aansluit 
bij zijn wensen”

http://www.cxservices.nl
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