
De voordelen van het verbeteren van de klantervaring zijn 

helder. Het leidt op uw advieskantoor tot loyalere klanten en 

blijere medewerkers. Dat levert u als ondernemer al snel 5 tot 

10% meer winst op én het helpt u kosten te besparen. 

Om loyale klanten te krijgen, moet u echter wel een uitstekende klantenservice 
bieden. Verander uw backoffi ce-medewerkers daarom in Client Offi cers. En begin 
eens met het verzenden van één service-e-mail per jaar.

Kloof tussen aanbod en verwachting
De Amerikaanse consultant Bain & Company heeft enkele jaren geleden onder-

zoek gedaan onder 362 bekende bedrijven. In het rapport van dit onder-
zoek (getiteld Closing the delivery gap) stonden verschillende interessante 
uitkomsten. Zo denkt 80% van de onderzochte bedrijven uitstekende ser-
vice te bieden, terwijl slechts 8% van de klanten dit vindt. Bovendien vond 
95% van de ondervraagde managementteams dat ze klantgericht waren. Er 
bestaat dus een grote kloof tussen wat klanten verwachten en wat bedrij-
ven bieden; al denken bedrijven vaak dat ze precies bieden wat de klant 
verwacht.

Verander de taak van de backoffice
Het is dus belangrijk na te gaan of u werkelijk biedt wat uw klanten van 
u verwachten. En er is nog een belangrijk aandachtspunt. Consumenten 
doen steeds meer zelf als het gaat om de aanschaf en het onderhoud van 
financiële producten. De medewerkers op uw backoffice krijgen daardoor 
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steeds meer hun handen vrij. Verander ze daarom in Client Officers 
en geef ze de taak zich actief op uw bestaande klanten te richten. 
Het grootste deel van uw klanten heeft nu immers nauwelijks of geen 
contact met uw bedrijf. Daar ligt omzet voor het oprapen

Beter klantinzicht
U kunt uw klanten pas iets aanbieden als u weet wat ze willen. U moet 
dus weten wat er bij uw klant speelt. Uit data van eerdere klantcontac-
ten kunt u hiervoor al veel inzichten krijgen, maar geef uw kersverse 
Client Offi cer vooral zo snel mogelijk de taak een service-e-mail op te 
stellen. Een kort bericht waarin u niets verkoopt, maar waarin u vraagt 
naar de huidige situatie van de klant. 

Is er iets veranderd? Een huwelijk? Gezinsuitbreiding? Een (komende) 
verhuizing? Al die life events bieden u kansen om nieuwe producten on-
der de aandacht van de klant te brengen. En het mooie is, de service-e-
mail wordt als een legitiem contactmoment gezien. Klanten waarderen 
het dat u met ze meedenkt. Een service-e-mail wordt daardoor aan-
dachtiger gelezen dan bijvoorbeeld een wekelijkse nieuwsbrief. 

Waar moet u op letten?
U kunt het proces achter een service-e-mailcampagne volledig 
automatiseren. Kies bijvoorbeeld enkele vaste momenten in het jaar 
om bestaande klanten aan te schrijven. Eén moment per jaar is niet 

aan te raden, omdat de respons ook moet worden verwerkt. De res-
pons op een goede service-e-mail kan oplopen tot enkele tientallen 
procenten. Dat moet u wel kunnen verwerken. Een alternatief is dat 
u bijvoorbeeld één jaar na het eerste contact met de klant een ser-
vice-e-mail verzendt, en dat vervolgens ieder jaar herhaalt. Zo komt 
u niet alleen meer over uw klant te weten, u houdt uw klantdata ook 
schoon en up-to-date.
 - Neem in een service-e-mail geen aanbieding op of bied iets aan 

waarvan u zeker weet dat de klant erin is geïnteresseerd.
 - De marketingboodschap mag niet afleiden van de servicebood-

schap.

En dan?
In een jaar kan veel gebeuren. Uw klant kan ziek worden. Van baan 
wisselen. Zelfstandig ondernemer worden of failliet gaan en juist 
kiezen voor loondienst. Ieder van deze gebeurtenissen heeft ge-
volgen voor de financiële huishouding van uw klant. Hij heeft bij-
voorbeeld andere verzekeringen, een andere hypotheek of andere 
beleggingsproducten nodig. Als uit de service-e-mail blijkt dat er iets 
belangrijks is veranderd, kunt u hiervoor een gericht productaanbod 
doen. Als een klant aangeeft dat hij wil verhuizen vanwege gezinsuit-
breiding, kunt u bijvoorbeeld advies geven op het gebied van sparen, 
hypotheken én verzekeren. U biedt de klant op het juiste moment 
precies het product of het advies dat hij nodig heeft. Dé manier om 
de klantervaring te verbeteren. En uw omzet! 

Positieve life events Negatieve life events

Andere baan
Samenwonen
Gezinsuitbreiding
Bedrijf oprichten
Een nieuw huis kopen
Nieuw huisdier
Gaat binnenkort met pensioen
Pas afgestudeerd
Trouwen
Verhuizen

Einde relatie
Ontslag
Ziekte
Overlijden
Arbeidsongeschiktheid
Faillissement

Client Offi cer magazine

Interimmanager en marketing 
effectiveness consultant

Auteur René Teuwen

 Ga naar Linkedin


