
Goede klantenservice? 
Maak meetbaar wat je doet

Als ondernemer coach je makkelijker op basis van resultaten. Ondernemers gaan 
nogal eens voorbij aan het in kaart brengen van hun klantenservice resultaten en 
investeren liever in het werven van nieuwe klanten. Door wel helder te hebben 
hoeveel klantcontact momenten er geweest zijn, hoe snel er gereageerd is en het 
aandeel van de teamleden hierin, wordt het optimaliseren van klantcontact momenten 
makkelijk te coachen. Een klantenservice software systeem kan je hierbij van dienst 
zijn.

3.

Een laatste geheim om te groeien vanuit bestaande klanten is om tijdens je 
klantcontact te spreken over jouw relevantie in de toekomst van de klant. Geeft het 
product/de dienst datgene wat de klant nodig heeft om ook in de toekomst succesvol 
te zijn? Durf te vragen!

Bespreek met de klant hoe je in de toekomst 
relevant kunt blijven 10.

Geef je klantcontact een andere dimensie door vaker de dialoog aan te gaan met je 
klanten. Struin op een verloren uurtje social media kanalen af op berichten van 
(potentiële) klanten en je zult zien dat social media zich juist perfect leent voor 1-op-1 
communicatie.

Maximaliseer interactie met klanten 6.

De meest succesvolle zijn diegenen met de lekkerste producten, de beste adviezen, 
een goede prijs en de warmste glimlach.  Vraag je regelematig af of dit evenwicht er 
nog is. 

Sta regelmatig stil bij de basis van succes 
van jouw marktkraam 8.

Zorg dat je klantenservice team zich kan richten op de essentie namelijk het luisteren 
naar de klant en hierop te (re-)ageren en dat zij niet gehinderd worden door 
gebrekkige of juist veel te uitgebreide werkwijzen/systemen.

Houd het Simpel 4.

Handel altijd met het doel om van bestaande 
klanten ambassadeurs te maken
Een ambassadeur is meer dan een betalende klant. Een ambassadeur is een bestaande 
klant die overtuigd is van jouw relevantie en weet dit op waarde te schatten en is 
bereid dit verder uit te dragen. Verwen jouw ambassadeurs op het juiste moment en 
blijf deze extra inspanning steeds leveren!

9.

Behandel klanten zoals je zelf 
behandeld wilt worden
Oké, een inkopper van de eerste categorie maar je zal succesvoller in klantbehoud zijn 
als je snel reageert op vragen van klanten, duidelijk bent in wat ze van je mogen 
verwachten en open eindjes voorkomt. En, doordat je de emoties tijdens je 
klantcontact moment (Tip 1) in kaart hebt, weet je wanneer het perfecte moment is 
om zijn verwachtingen met een creatieve (inter-)actie te overtreffen.  Een leuke 
attentie op het moment dat hij aan onderhoud/nabestellen moet gaat denken, een 
felicitatie, laat je creativiteit de vrije loop. 

5.

Toon je menselijke kant
Het is bekend dat klantloyaliteit groeit wanneer klanten meer te weten komen over de 
intenties en competenties van de mensen achter het product/de dienst. Moedig je 
teamleden daarom aan om interesse te tonen en vertrouwen te wekken tijdens 
klantcontactmomenten, maar hier ook via social media bewust op in te spelen. Dit 
houdt niet op bij je klantenservice team, maar geldt voor je hele organisatie.

7.

In het kort wie we zijn: Als team maken we (Peter, Ingrid, Patrick, Bram en ons team van ontwikkelaars en systeembeheerders) het 
ondernemers makkelijk om klantenservice structuur te geven met heldere software. We werken, net als jij, naar de verbinding die 
bestaande klanten tot ambassadeurs maakt. Omdat we in praktijk veel op klantenservice gebied ervaren, delen we onze 10 parels over 
hoe je uitblinkt in klantenservice graag met je.

Breng contactmomenten in kaart en 
stem ze op elkaar af

Alle klantcontact momenten samen bepalen de klantervaring en zorgen ervoor dat 
een klant jou aanbeveelt. Dit wordt ook wel de klantreis genoemd.
Door van elk contactmoment bewust de emoties van jouw klanten in kaart te 
brengen en de klantcontact momenten hierop te optimaliseren, zullen klanten zich 
bij jou gehoord voelen. Denk hierbij aan een helder bestelproces met de juiste 
informatie, het wegnemen van onzekerheid bij bestelling, het stellen van de juiste 
vragen bij problemen, snelle support etc. 

1.

Hoe je als ondernemer in e-commerce en MKB jouw kansen op succesvol
klantbehoud direct vergroot
Om bij de kern van klantbehoud te komen is het essentieel om te weten waar jouw klant blij van wordt en wanneer! Voor het 
leeuwendeel komt het erop neer dat je in de behoefte van de klant voorziet en service gericht bent (zodat de functionele beleving 
optimaal is). De finesse om van bestaande klanten loyale klanten te maken zit ‘m in het moment waarop jouw klant de mens achter jouw 
product/dienst leert kennen en je iets onverwachts doet waarmee je de klant verrast! Dat zijn de momenten waarop jij de meeste kans 
hebt op groei vanuit bestaande klanten! 

Wil het niet lukken om klantenservice op de rit te krijgen? Vervelend, maar ga vooral 
niet nóg harder werken om het wél voor elkaar te krijgen. Investeer in plaats daarvan 
in de aanleg van goede klantenservice software/werkmethode waarin alle 
klantcontact kanalen worden gestroomlijnd voor opvolging. De klant wordt zo altijd 
gehoord en beantwoord.

Schep structuur voor goede service 2.
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