
DE KLANTREIS 
OPTIMALISEREN?

10 SUCCESFACTOREN

1 INSIDE-OUT WORKSHOP 2   DEEP DIVE 3 VALUE PROPOSITION 4  EMOTIECURVE 5 MOMENTS OF TRUTH

6    FOCUS 7 PEAK END RULE 8  BETREK MEDEWERKERS 9  GENEREER IDEEËN 10  CONTINUE LOOPS

Begin met een inside-out 
sessie (interne workshop) 
t.b.v. draagvlak en 
bewustwording! 

Maak een start door de 
verwachte klantbeleving 
in kaart te brengen. 
Betrek de belangrijkste 
stakeholders en design 
een enthousiasmerende 
bijeenkomst. 

Deep Dive met klanten om 
vanuit klantperspectief de 
diepere drijfveren, de reis en 
beleving in kaart te brengen.

Met een outside- in analyse 
achterhaal je waar je het 
verschil kunt maken in de 
klantbeleving. 

Bepaal welke waarde de 
klant zoekt. Wat zijn de 
drijfveren, doelen, motivaties 
en pijnpunten (problemen en 
frustraties)? 

Snap de emotie, ervaringen 
en context van de klant.  Een 
handige tool hiervoor is het 
Value Proposition Canvas 
van Strategyzer. 

Een klantreis bevat een 
emotiecurve, die inzichtelijk 
maakt waar de belangrijkste 
momenten zijn waarop een 
klant enthousiast wordt over 
jouw dienstverlening of juist 
afhaakt.

Dit zijn de punten om op te 
focussen en waar kansen 
liggen om het te verbeteren. 

Richt je niet alleen op de 
touchpoints, maar de gehele 
klantreis. 

Vaak liggen er kansen 
en mogelijkheden voor 
verbetering en relevantie 
voorafgaand aan een 
contactmoment of juist 
achteraf. Oftewel wat zijn de 
Momenten en Emoties van 
de Waarheid?

Focus, omdat een klant 
vaak meerdere ‘reizen’ 
maakt en iedere stap in de 
dienstverlening een aparte 
reis met zich meebrengt.

Kies bij de eerste klantreis 
voor een scope die maximaal 
impact heeft op een breed 
gedeelde organisatie-
uitdaging.

Gebruik  de ‘peak-
end rule’ van Daniel 
Kahneman (psycholoog). 

Creëer om enthousiaste 
klanten te krijgen een 
fatsoenlijk lopende 
basisbeleving plus een paar 
geweldige momenten én een 
geweldig einde!

Betrek medewerkers 
(multidisciplinair) vanaf 
het begin, want hun 
enthousiasme, bezieling, 
betrokkenheid en teamwork 
is onontbeerlijk voor 
enthousiaste klanten, internal 
alignment en een echt 
klantgedreven organisatie. 

Genereer ideeën die direct 
en concreet bruikbaar zijn 
om processen, gedrag 
en dienstverlening te 
optimaliseren. 

Zorg dat verbeterpunten/ 
oplossingen passen 
bij je doelstellingen en 
mogelijkheden.

Klantinzichten en een 
klantreis zijn het startpunt 
voor je innovatie funnel. 

Blijf vanuit nieuwe inzichten 
continue kort cyclisch 
verbeteren. Maak daarom 
een levend document dat je 
aanvult, van updates voorziet 
en permanent deelt met alle 
betrokkenen.  

https://www.blauw.com/nl/methods/deep-dive-analyse
https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak%E2%80%93end_rule
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak%E2%80%93end_rule
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
http://www.blauw.com/nl/services/servicedesign-testing

