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Waarom klanttevredenheid onderzoek belangrijk is 

 

Organisaties die overwegen te starten met klanttevredenheid onderzoek stuiten tijdens hun oriëntatie op 

wisselende ervaringen met de toepasbaarheid van  klanttevredenheid onderzoek. Daarnaast zien veel 

organisaties die klanttevredenheid onderzoek uitvoeren weinig resultaat van hun inspanningen. Deze 

publicatie is bedoeld om organisaties te helpen inzicht te krijgen in hoe het meten en acteren op 

klanttevredenheid de prestaties van de onderneming kan helpen verbeteren. 
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Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de 

prestaties van organisaties verbeteren 
W A A R O M  K L A N T T E V R E D E N H E I D  O N D E R Z O E K  B E L A N G R I J K  
I S  

Deze informatie is bedoeld voor organisaties die:  

- Overwegen te starten met het meten en /of sturen op klanttevredenheid; 

- Twijfelen aan het nut van klanttevredenheid onderzoek 

- Willen doorgroeien naar completere vormen van klant en klanttevredenheid onderzoek 

 

Waarom starten met klanttevredenheid onderzoek  

Een aantal belangrijke redenen om te starten met het meten van klanttevredenheid: 

- Om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid van klanten op relationeel niveau en op verschillende 

attributen van de dienstverlening. Door periodiek te meten is de organisatie in staat het effect van 

verbeterprogramma‟s te beoordelen. 

- Medewerkers en afdelingen bewust te maken van de mate van tevredenheid van klanten en daarmee te 

motiveren verbeterpunten serieus op te pakken. 

- Bestuurders en beslissers informeren over de mate van tevredenheid van klanten en hierdoor meer commitment 

te krijgen voor het klantgerichter maken van de organisatie. 

- Als de organisatie wil starten met het centraal stellen van de klant. 

- Als de organisatie meer inzicht wil krijgen in de operationele en tactische verbeterpunten van de 

klantprocessen. 

- Omdat het een onderdeel is van certificering trajecten zoals Iso en Ink 

 

Relationeel niveau: 

Hoe algemeen tevreden is de klant 

In welke mate beveelt de klant uw organisatie aan bij anderen 

Wat is uw imago in het ogen van de klant 

Blijft de klant ook in de toekomst klant van uw organisatie 

 

 

Attribuutniveau 

Kwaliteit van het product 

Deskundigheid van medewerkers 

Snelheid van leveren 

Prijs/kwaliteit verhouding 

 

 

Klantprocessen 

Informatieaanvraag 

Bezoek account manager 

Winkel bezoek 

Contact met de helpdesk 
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Ontvangen offerte 

Indienen klacht 

Ontvangen product 

Etc 

 

 

Waarom organisaties niet sturen op klanttevredenheid  

Meerdere organisaties hebben in het verleden gestuurd op klanttevredenheid. Uit zowel onderzoek en de praktijk blijkt 

dat tevreden klanten geen voorspellers zijn van meer omzet, winst of meer klanten. Dit komt omdat: 

- Er meer en andere factoren belangrijker zijn bij het gedrag van klanten (denk aan aanbod concurrenten, nieuwe 

technologien, veranderen van klantbehoeften etc) 

- Het meten van tevredenheid iets zegt over het verleden. 

Als strategische stuurvariabele wordt klanttevredenheid dan ook niet meer ingezet. Dat wil niet zeggen dat 

klanttevredenheid geen invloed heeft op de performance van een organisatie. Er is wel degelijk een verband tussen 

ontevredenheid en het verlies van klanten. In die gevallen waarbij de dienstverlening of het product een geringe 

uittredingsdrempel vertoont is deze relatie zelfs zeer sterk. 

In bepaalde gevallen is het niet ondenkbaar om klanttevredenheid als strategische stuurvariabele te hanteren. Dit is 

vooral het geval als: 

- De organisatie start met een programma waarbij focus op de klant centraal staat; 

- De organisatie van product naar klantgericht wil schuiven 

- De organisatie als monopolist kosten wil reduceren van klagende klanten 

Daar waar organisaties willen starten met een programma om de organisatie meer klantgericht te maken is een sturing 

op klanttevredenheid voor de korte termijn een uitstekend middel om medewerkers en afdelingen te motiveren 

klantgerichter te werken. Klanttevredenheid kan dan een onderdeel zijn van de beoordelingsstructuur, 

afdelingsdoelstellingen en wordt actief meegenomen in management overleg.  

In het geval van monopolie situaties of de overheid kan klanttevredenheid een goede stuurvariabele zijn om de 

dienstverlening op een acceptabel niveau te houden.  

 

Klanttevredenheid en de relatie met omzet en winst  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er geen enkele relatie is tussen tevreden klanten en de omzet en 

winstontwikkeling van een organisatie. Vandaar dat organisaties die in het verleden stuurden op klanttevredenheid hun 

programma‟s hebben doorgeschoven naar het sturen op de Customer Perceived Value.  

Customer Perceived Value is een maat die iets zegt over de verhouding van de door de klant ervaren toegevoegde 

waarde en de gepercipieerde hoeveelheid moeite die de klant moet investeren (in vormen van tijd, geld en menskracht) 

om een product of dienst te gebruiken. De relatie tussen klanttevredenheid en Customer Perceived Value is dat indien 

de Customer Perceived Value hoog is de klanttevredenheid ook hoog is terwijl omgekeerd deze relatie niet geldt.  

Customer perceived Value wordt als een betere voorspeller van klantentrouw en daarmee performance gezien dan 

klanttevredenheid. 

 

De tactische waarde van klanttevredenheid onderzoek  

Is het belang van klanttevredenheid als strategische stuurvariabele afgenomen. De tactische betekenis van 

tevredenheidsonderzoeken is alleen maar toegenomen. Niet in de laatste plaats omdat de uitvoering van onderzoeken 
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snel, tegen geringe kosten en vrijwel compleet geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het voor 

organisaties mogeiljk om de kwaliteit van zogenaamde “moments of truth” voortdurend te meten. 

Gedurende de relatie van een onderneming met haar klanten vinden er verschillende processen en transacties plaats. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan winkelbezoek, de informatieaanvraag, de offerte, de factuur, accountbezoek, de klacht, 

opleiding etc. 

Als deze processen verlopen zoals de klant verwacht dan is hij tevreden. Als er gedurende deze processen iets gebeurt 

dat de klant niet verwacht dan kan dit aanleiding zijn voor ontevredenheid. Steeds vaker starten organisaties met het 

meten van de beleving van deze momenten van de waarheid. Een dergelijke transactioneel klanttevredenheid onderzoek 

is een onderdeel van de moderne klanttevredenheid onderzoeken.  

Door na iedere transactie, niet anoniem, de ervaringen van klanten te meten, kan niet alleen de tevredenheid gemeten 

worden. De organisatie verschaft zich direct inzicht in welke processen bij welke specifieke klant niet lopen zoals het 

moet. Op deze situatie kan meteen worden geacteerd. 

Een voorbeeld maakt dit het beste duidelijk. Traditioneel klanttevredenheid onderzoek vindt ééns per jaar of twee jaar 

plaats. Transactioneel onderzoek vindt plaats direct na iedere transactie. Stel een klant heeft net een offerte ontvangen. 

Vier (4) werkdagen later ontvangt hij een uitnodiging voor een tevredenheid onderzoek. Een korte vragenlijst van 5 

vragen over de offerte, de duidelijkheid, de overeenkomst met eerder gemaakte afspraken en klantwensen etc. Hieruit 

blijkt dat de klant het offertebedrag niet begrijpt en had verwacht dat er een ander bedrag op zou staan. De klant twijfelt 

er eveneens aan of hij krijgt waarom hij had gevraagd. Doordat de resultaten binnen 10 werkdagen na verzending van 

de offerte beschikbaar zijn, kan de organisatie hier direct op inspelen. De betreffende klantbehandelaar krijgt opdracht 

om met de klant in contact te treden om opheldering te verschaffen en eventuele misverstanden op te lossen.  

Op deze wijze kunnen organisaties snel verbeteringen doorvoeren in hun klantprocessen en op tijd fouten oplossen. 

Het management krijgt real time inzicht in de tevredenheid over producten, medewerkers, processen en de tevredenheid 

van (individuele) klanten.  

 

Enterprise feedback management  

Voor een dergelijke methodiek van onderzoeken 

waarbij op regelmatige basis informatie 

beschikbaar komt en waarop geacteerd moet 

worden is het van belang dat de organisatie 

beschikt over een vorm van enterprise feedback 

management. Resultaten die beschikbaar komen 

zouden real-time gepubliceerd moeten kunnen 

worden. Dashboards moeten de resultaten op 

product, periode, sales en klantniveau kunnen 

tonen en eventuele acties zouden direct 

doorvertaald moeten worden in de agenda van de 

betreffende klantbehandelaar.  

Enterprise feedback management is daarbij een 

onmisbare schakel.  
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The voice of 

the customer 

programs 

De groeiende 

behoefte aan klant 

informatie, de 

mening en behoeften 

van de klant, heeft er 

toe geleid dat 

organisaties Voice of 

the Customer 

programma‟s starten. 

Dergelijke 

onderzoeksprogramm

a‟s maken veelal 

gebruik van een vast 

panel van klanten, 

„niet-klanten‟ en ex-

klanten. Het panel 

wordt actief 

betrokken bij allerlei 

zaken rondom de onderneming. Van het beoordelen van een nieuw product tot het inrichten van de winkel of het 

verbeteren van de service-desk.  

Deze programma‟s zijn een antwoord op de groeiende aandacht voor klanten en de gedachte dat toekomstig 

onderscheidend vermogen van organisaties voor een belangrijk deel gerealiseerd zal worden door het bieden van een 

uitstekende klantbeleving. Gezien de vele vergelijkingsmogelijkheden die klanten via internet wordt geboden, het 

geringe onderscheid van veel concurrerende producten, zal het inspelen op behoeften van klanten een steeds 

belangrijker onderdeel worden van de concurrentiestrijd tussen organisaties.  

Klanttevredenheid onderzoek heeft in zijn traditionele vorm duidelijk gemaakt dat een aantal essentiële informatie 

elementen niet naar voren komen. Denk daarbij aan behoeften van klanten of aan mogelijke wensen die klanten kunnen 

hebben. Niet alleen zijn de meeste onderzoeken niet geschikt om deze informatie naar voren te halen. Klantbehoeften 

zijn ook geen primair onderwerp van klanttevredenheid. 

De moderne klantgerichte organisatie heeft een scale aan klantgerichte programma‟s lopen waar klantpanels, of the 

voice of the customer programma‟s er een van zijn.  

Voor het managen en beheersbaar houden van deze informatie is enterprise feedback onmisbaar geworden. 

 

Evolutie van klanttevredenheid onderzoek  

Klanttevredenheid onderzoek t.o.v. een tiental jaren geleden is op de volgende manieren geëvolueerd: 

- Naast het meten van klanttevredenheid zijn organisaties zich gaan realiseren dat ze informatiebehoeften 

hebben die met traditioneel klanttevredenheid onderzoeken niet worden ingevuld.  Voorbeelden hiervan zijn de 

onderzoeken naar klantbehoeften, de customer perceived value, klantentrouw,  klantwaarde onderzoeken en 

voice of the customer programma‟s. 

- De onderzoeken die specifiek over klanttevredenheid gaan zijn eveneens geëvolueerd. 

o  Zo wordt niet alleen maar de kwaliteit van de relatie onderzocht ook de beleving van transacties 

wordt onderzocht. 
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o Onderzoeken worden vaker transactioneel uitgevoerd, dus direct volgend op de transactie, waardoor 

organisaties kunnen acteren op de resultaten en daarmee de ROI van deze onderzoeken kunnen 

verhogen 

o De onderzoeken worden niet meer anoniem onderzocht omdat steeds meer organisaties actief de 

tevredenheid van klanten willen verbeteren. 

o Bij de onderzoeken participeren deelnemers uit de organisatie meer zodat er een grotere 

betrokkenheid ontstaat bij de uitkomsten en het verbeteren van de klantprocessen. 

 

Kwalitatieve metingen  

Zeker als het gaat om het achterhalen van de dieper liggende drijfveren, de motieven en de behoeften van klanten zijn 

kwalitatieve onderzoeken onontbeerlijk. Met een enquête die hooguit 20 minuten mag duren kan deze informatie niet 

worden ingewonnen. Bovendien zullen diepere motieven pas boven tafel komen als het waarom achter het waarom 

duidelijk wordt. Deze zogenaamde laddering methode van interviewen geeft de beste resultaten als het gaat om het 

achterhalen van de diepere drijfveren van mensen en werknemers binnen een organisatie. 

 

Onderwerpen in de vragenlijst  

In een klanttevredenheid onderzoek komen in het algemeen de volgende onderwerpen aan bod.  

Algemeen: 

Wat is de algemene tevredenheidscore 

Hoe kijkt de respondent aan tegen de organisatie in termen van betrouwbaarheid, kwaliteit, deskundigheid etc 

Zou de respondent de 

organisatie 

aanbevelen aan 

vrienden of collega‟s 

Is de respondent van 

plan klant te blijven 

 

Dimensie:productk

waliteit 

Vragen over de 

kwaliteit, het 

ontwerp, het 

gebruiksgemak, 

leverfrequentie, 

specificaties, 

begeleidende 

informatie, 

betrouwbaarheid, etc 

Dimsensie service: 

Medewerkers: Vragen over de deskundigheid medewerkers, het nakomen van afspraken, klantgerichtheid, 

meedenken, luisteren, etc. 

Informatie: vragen over het gemak om informatie te krijgen, duidelijkheid van informatie, duidelijkheid offertes, 

snelheid offertes, aantrekkelijkheid van informatie, correctheid van informatie, etc. 

Levering: vragen over de betrouwbaarheid van leveren, snelheid van leveren, afleverkwaliteit, levering conform SLA, 

levering conform afspraken, etc. 
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Nazorg: vragen over de klachtafhandeling, technische ondersteuning, garanties, snelheid van beantwoorden 

klantvragen, etc. 

Prijsstelling: vragen over de absolute prijs en de prijs kwaliteit verhouding. 

 

Uitbesteden of zelf doen  

Er zijn zowel voor als tegen argumenten om een onderzoek uit te besteden.  

De voordelen van uitbesteden zijn:  

- Professionaliteit onderzoeksopzet 

- Onafhankelijkheid 

- Geen beperking eigen schaarse menskracht 

- Klanten spreken vrijer 

- Proces is makkelijker te managen 

- Heeft een minder goedkope uistraling 

Nadelen van uitbesteden: 

- Betrokkenheid van medewerkers is lager 

- De klant kan de uitbesteding als vorm van desinteresse beschouwen 

- De interviewer is minder goed op de hoogte van de klantorganisatie en de eigen organisatie 

Het is aan te raden in ieder geval beslissers en relevante afdelingen te betrekken bij het onderzoek. Dit heeft als 

belangrijk voordeel dat de betrokkenheid van de organisatie bij het daadwerkelijk verbeteren van klanttevredenheid een 

groter draagvlak heeft. 

 

Het meten van Perceived Customer Value  

Zeker in de huidige tijden waarin ontwikkelingen sneller gaan, consumenten beter geïnformeerd zijn dan ooit en 

internet alles transparant maakt, zijn organisaties sterker afhankelijk van het goed inspelen op klantbehoeften. Het 

achterhalen wat deze behoeften zijn, welke waarden klanten zoeken en wat hun verwachtingen zijn, is een belangrijke 

voorwaarde voor toekomstig succes. 

In de zoektocht naar waarde voor de klant moeten vragen beantwoord worden als: 

- Welke behoeften hebben klanten, waarom? Wat zijn de achterliggende drijfveren voor deze behoeften? 

- Wat zijn de belangrijkste attributen en wat is een geaccpeteerd niveau 

- Waarom kiezen klanten wel of niet voor ons 

- Hoe presteren wij ten opzichte van concurrenten. 

Het onderzoek naar de customer perceived value heeft een kwalitatieve en een kwantitatieve kant. Met de kwaltiatieve 

methode worden de vragen zoals hierboven gesteld ingevuld. Met de kwantitatieve methode wordt getoetst in welke 

mate in de organisatie in staat is invulling te geven aan deze waarden.  

 

Goede literatuur over klanttevredenheid onderzoek  

De informatie hierboven is voor een groot deel ontleend aan het boek "Klanttevredenheid, de zin en onzin." 

van J-P.R. Thomassen (Kluwer 2003) gecombineerd met eigen ervaringen. Wat mij betreft is dit het beste 

boek op het gebied van klanttevredenheid. Het heeft mij als marketeer geholpen klanttevredenheid, als 

onderdeel van het klantgericher maken van de organisatie waarvoor ik destijds werkte, te helpen 

implementeren. 
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