
WHITEPAPER 

Hoe krijg je loyale klanten die met 
plezier meer geld bij jou uitgeven?
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Het belang van nieuwe klanten wordt door niemand onderschat. Het behouden 

van klanten is daarentegen vaak een ander verhaal. Nochtans heb je online het 

voordeel	dat	je	makkelijk	op	consumenten	kunt	inspelen	tijdens	elke	fase	van	de	

customer journey.

Karl	Gilis,	managing	partner	bij	AGConsult,	vertelde	tijdens	zijn	webinar	hoe	

je	de	loyaliteit	van	jouw	klanten	een	boost	geeft	door	o.a.	te	zorgen	voor	een	

optimale klantervaring. Maar wanneer moet je juist handelen? En wat moet je 

dan	doen?	In	deze	whitepaper	hernemen	we	de	belangrijkste	do’s	&	don’ts	uit	de	

webinar,	zodat	jij	loyale	klanten	krijgt	die	met	plezier	meer	geld	bij	jou	uitgeven.

Inleiding

Customer journey, wat is dat?
De customer journey (of klantreis) is het volledige traject dat een 

consument aflegt bij het aankopen van een product of dienst. Deze 

reis begint al bij het idee dat men iets nodig heeft en daar een 

oplossing voor gaat zoeken. De perfecte laatste stap in de klantreis is 

dat de klant een echte ambassadeur wordt van jouw merk of winkel 

en dus met plezier opnieuw iets bij jou koopt.



44

ALGEMENE TAKEAWAYS
 5 Schenk je klanten voldoende aandacht doorheen de volledige klantreis, niet 

alleen voor een aankoop.

 5 Zet	in	op	een	vriendelijke,	behulpzame	en	makkelijk	te	bereiken	

klantendienst.

 5 Creëer	een	persoonlijke	connectie	met	je	klanten,	verstop	je	klantendienst	

bv. niet achter een chatbot.

OVERWEGINGSFASE
 5 Maak	consumenten	duidelijk	wat	ze	mogen	verwachten	als	ze	klant	worden	

bij	jou.

 5 Speel	in	op	de	noden	en	twijfels	van	de	consument	—	praat	niet	te	veel	over	

jezelf.

DE LAATSTE DREMPEL
 5 Maak	het	aankoop-	en	betaalproces	zo	eenvoudig	mogelijk.

 5 Behandel	terugkerende	klanten	op	een	speciale	manier,	bv.	door	ze	korting	

te geven.

TWIJFELFASE
 5 Communiceer	duidelijk	en	proactief	met	je	klant	wat	er	momenteel	gebeurt	

(bv. over de leverstatus).

 5 Zorg dat het moment waarop de klant jouw product ontvangt of jouw dienst 

in gebruik neemt een memorabel moment is.

GEBRUIKSFASE
 5 Zorg	dat	de	klant	het	product	snel	kan	gebruiken.	Geef	bv.	duidelijke	

instructies mee of laad elektrische apparaten al op.

PROMOTORFASE
 5 Laat je (beste) klanten voelen dat je hen echt apprecieert, bv. met een cadeau.

 5 Vier speciale momenten in het leven van je klant.

 5 Trakteer bestaande klanten op exclusieve kortingen en werk bv. met 

loyaliteitsprogramma’s	(zoals	een	klantenkaart	met	spaarsysteem).

KLANTLOYALITEIT METEN
 5 Vraag	altijd	om	feedback	—	ook	bij	ontevreden	klanten.

 5 Vraag	nooit	alleen	om	een	score,	maar	ook	altijd	om	toelichting.

 5 Vraag feedback in elke fase van de klantreis.

Checklist
Deze checklist is een samenvatting van de whitepaper en toont 

je in een oogopslag de belangrijkste zaken om de ervaring en 
loyaliteit van jouw klanten te verbeteren. Meer informatie over 

elke stap vind je verderop in de whitepaper.
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Cijfers	tonen	nochtans	aan	hoe	belangrijk	het	is	om	de	ervaring	van	je	klanten	te	

optimaliseren	doorheen	de	volledige	klantreis	en	zo	trouwe	klanten	te	creëren	

die	graag	bij	jou	blijven	kopen.

Reden te meer dus om de volledige ervaring van je klanten onder de loep te 

nemen	en	deze	op	elk	moment	zo	positief	mogelijk	te	maken.

Veel consumenten aarzelen niet om weg te gaan na een slechte 
klantervaring:

• 73%	zegt	dat	klantervaring	een	bepalende	factor	is	bij	hun	

aankoopbeslissingen

• 59%	is	na	meerdere	slechte	ervaringen	al	weggegaan	bij	een	merk	dat	ze	

leuk vonden

• 82%	is	al	gestopt	met	ergens	klant	te	zijn	na	een	slechte	klantbeleving

Nochtans brengt een positieve klantervaring winst met zich mee:

• 86%	van	de	consumenten	betaalt	met	plezier	meer	als	de	klantervaring	top	is

• tevreden klanten geven gemiddeld 140% meer uit

Daarbovenop	is	het	aantrekken	van	een	nieuwe	klant	6	keer	duurder	dan	het	

behouden van een bestaande klant. Je kansen om iets te verkopen aan nieuwe 

klanten	liggen	eveneens	veel	lager	(5	tot	20%)	dan	bij	bestaande	klanten	(60	tot	

70%).

Gemiddeld	wordt	6,9%	van	de	omzet	besteed	aan	marketing	en	sales,	

terwijl	slechts	1	à	2%	naar	klantbehoud	en	klantenservice	gaat.

5% meer klantbehoud betekent 25 tot 95% meer winst!

Waarom is een goede klantervaring zo belangrijk?
Veel bedrijven steken heel wat tijd, energie en geld in het aantrekken 

van nieuwe klanten. Eens de verkoop rond is doen ze echter weinig 
om deze klanten ook effectief te behouden. De volgende fases in de 

customer journey worden grotendeels genegeerd.
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De klantervaring verhogen doorheen de customer journey
De customer journey of klantreis bestaat uit verschillende momenten die een consument 

doorloopt. Voor jou als verkoper zijn vooral de fases tussen die momenten belangrijk: het is dan 
dat je consumenten kunt beïnvloeden.

• De echte klantervaring begint vanaf het moment van aankoop (action). 

Vanaf	nu	moet	jij	als	bedrijf	je	beloften	waarmaken.	Toch	richten	de	meeste	

bedrijven	zich	alleen	op	de	fases	vóór	die	aankoop	en	begint	alles	daarna	

gewoon opnieuw.

• Een	klant	kan	pas	ambassadeur	worden	van	jouw	merk	als	hij	zijn	beoogde	

resultaat (success) bereikt. Maar niet alleen het resultaat telt: de weg 

ernaartoe	is	even	belangrijk.	Een	weg	vol	teleurstellingen	zorgt	immers	voor	

een	ontevreden	klant	—	en	die	komt	niet	meer	terug.

Tip
Zet in op een goede klantendienst: eentje die makkelijk te 

contacteren is, deskundig overkomt en vriendelijk en behulpzaam is. 

Verstop je niet achter een chatbot.

 » 74% van de consumenten wil meer menselijk contact en 

interactie

 » 64% vindt dat bedrijven hun voeling verloren zijn met het 

menselijke aspect van de klantervaring

Dit is waar jij als kleine ondernemer het verschil kan maken t.o.v. de 

grote spelers waarbij alles geautomatiseerd is!
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HOE CREËER JE EEN POSITIEVE KLANTERVARING PER 
FASE?

1. Consider: de overwegingsfase

Dit	is	de	fase	die	begint	bij	een	nood	en	eindigt	bij	de	beslissing	om	iets	aan	te	

kopen.	Consumenten	overwegen	wat	ze	juist	gaan	doen	en	vragen	zich	af	wat	ze	

kunnen	verwachten	eens	ze	klant	zijn	bij	jou.

Meest voorkomende problemen:

• De	consument	vindt	voornamelijk	informatie	waarbij	het	bedrijf	centraal	

staat.	Dit	beantwoordt	echter	niet	aan	zijn	vragen	of	neemt	zijn	angsten	niet	

weg.

• Een	website	of	app	die	niet	gebruiksvriendelijk	is.

• Een	klantendienst	die	moeilijk	te	bereiken	is	of	amateuristisch	overkomt.

Tips:

• Zeg	niet	gewoon	dat	je	klanten	bij	jou	goed	terechtkomen,	maar	maak	ook	

duidelijk	waarom	dat	zo	is.

• Wees uniek! Vind een eigen stem.

• Schrijf	duidelijke	copy	die	inspeelt	op	de	noden,	angsten	en	vragen	van	je	

klanten.

• Zorg	voor	een	makkelijk	te	bereiken,	behulpzame	klantendienst.

2. Final hurdle: de laatste drempel

Dit is de fase tussen het maken van een beslissing en de effectieve aankoop. 

De	klant	voelt	zich	eerst	euforisch	want	zijn	zoektocht	is	ten	einde,	maar	kan	

snel	terughoudend	worden	om	echt	de	stap	te	durven	zetten.	Zorg	daarom	dat	

je	meegaat	in	die	euforie	en	dat	de	consument	makkelijk	kan	overgaan	tot	een	

aankoop.

Meest voorkomende problemen:

• Complex betaalproces of verplichte registratie.Een website of app die niet 

gebruiksvriendelijk	is.

• Onduidelijke	info	over	voorraad,	leverdatum	en	verzendkosten.

• Een	klantendienst	die	moeilijk	te	bereiken,	niet	behulpzaam	of	ondeskundig	

is.

Tips:

• Maak	het	aankoopproces	zo	gemakkelijk	mogelijk.

• Gebruik een positieve berichtgeving die de consument stimuleert.

• Neem	eventuele	angsten	en	twijfels	weg.

• Behandel terugkerende klanten op een speciale manier (bv. korting).

Tip
Behandel consumenten alsof ze al klant zijn. Help hen op lange 

termijn, ook al betekent dat misschien dat je nu nog niet zal 

samenwerken.
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3. Regret: de twijfelfase

Dit is de fase tussen het moment waarop de consument iets kocht en het 

moment	waarop	hij	het	effectief	ontvangt.	Vaak	komen	hier	twijfels	boven	als	

“zal	mijn	product	op	tijd	geleverd	worden?”	en	“maakte	ik	wel	de	juiste	keuze?”.

Meest voorkomende problemen:

• Er	wordt	niet	of	onduidelijk	gecommuniceerd	over	levering,	verzending,	...	

De klant heeft dus geen idee wat er nu gaat gebeuren.

• Het	moment	waarop	de	klant	jouw	product	ontvangt	of	toegang	krijgt	tot	

jouw dienst is niet memorabel.

Tips:

• Vier	deze	fase	samen	met	je	klant.	Maak	er	iets	speciaals	van	wat	ze	zich	

achteraf	nog	zullen	herinneren	(bv.	een	leuke	bevestigingsmail	of	een	

handgeschreven	kaartje	bij	de	bestelling	—	het	hoeft	niet	per	se	een	duur	

cadeau	te	zijn;	het	moet	indruk	maken).

• Zorg	voor	duidelijke,	proactieve	communicatie	over	zaken	als	de	leverstatus	

en	retourzendingen.	Overcommunicatie	bestaat	hier	niet!

• Ga	in	deze	fase	zeker	niet	proberen	om	de	klant	al	iets	nieuws	te	verkopen	

(upselling).

4. Embrace: de gebruiksfase

Dit	is	de	fase	tussen	het	eerste	gebruik	en	het	moment	waarop	de	klant	zijn	doel	

bereikt.	Hier	kan	hij	zich	vragen	stellen	als	“hoe	moet	ik	dit	gebruiken?”	en	“zal	ik	

met	dit	product	bereiken	wat	ik	hoopte	te	bereiken?”.

Meest voorkomende problemen:

• Radiostilte van jouw kant: geen instructies of opvolging

• De	klantendienst	is	moeilijk	te	bereiken	of	is	helemaal	niet	behulpzaam.

• De	klant	krijgt	alleen	mails	over	nieuwe	producten	die	hij	kan	kopen	of	met	

de	vraag	voor	een	review	—	iets	wat	in	deze	fase	nog	niet	aan	de	orde	is..

Tips:

• Maak	het	voor	de	klant	zo	eenvoudig	mogelijk	om	het	product	te	gebruiken	

en	zijn	doel	te	bereiken.	Zorg	bv.	dat	een	elektrisch	apparaat	al	opgeladen	

is.

• Geef	duidelijke	instructies	en	tips.	Gebruik	geen	moeilijke	vaktaal.

• Communiceer	proactief	en	zorg	voor	een	persoonlijke	connectie.	Wacht	

niet tot de klant een vraag stelt, maar neem die frustraties net weg door 

erop te anticiperen.

Tip
Blijf top-of-mind door er te zijn voor je klanten, niet door iets 

proberen te verkopen.
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5. Promote: de promotorfase

Dit is de fase tussen het bereiken van een doel en ambassadeur worden. Klanten 

kunnen	immers	pas	ambassadeurs	worden	van	je	merk	of	winkel	als	jij	hen	

geholpen hebt om hun doel te bereiken.

 

Meest voorkomende problemen:

• Radiostilte van jouw kant: het behalen van het doel wordt niet gevierd.

• Je vraagt niet om reviews of getuigenissen.

• De klant ontvangt geen aanmoedigingen of beloningen (denk aan een 

spaarsysteem	of	kortingen)	om	zijn	loyaliteit	te	bevorderen.

Tips:

• Laat je (beste) klanten weten dat je hen echt apprecieert door bv. een 

cadeau te sturen (een promotieartikel met jouw naam en logo op is dat niét).

• Vier	speciale	momenten,	niet	zozeer	in	jullie	relatie	maar	eerder	in	het	leven	

van de klant (bv. een verjaardag).

MAAK VAN JE KLANTEN ECHTE AMBASSADEURS
Klanten	met	een	positieve	ervaring	kopen	met	plezier	nog	een	keertje	iets	bij	

jou	en	zullen	je	aanbevelen	bij	vrienden,	familie	en	online.	Maar	hoe	zorg	je	dat	

klanten ambassadeurs worden?

• Trakteer hen op speciale kortingen en exclusieve aanbiedingen.

• Zorg	dat	ze	zich	deel	voelen	van	een	exclusieve	groep	met	bv.	

loyaliteitsprogramma’s	(zoals	een	klantenkaart	waarmee	je	punten	spaart	en	

exclusieve	kortingen	krijgt).

• Werk	met	referral	programma’s.	Hierbij	laat	je	klanten	jouw	diensten	of	

producten	aanraden	aan	anderen	in	ruil	voor	een	beloning	(zoals	een	cadeau	

of een korting).

• Verstop	je	merk	niet:	zorg	dat	klanten	fier	zijn	om	je	merk	te	tonen.

Tip
Laat je personeel mee nadenken hoe je de klantervaring kan 

verbeteren. Deel achteraf ook met hen welke ideeën je gebruikt hebt, 

welke impact die hadden, etc.   Speel het een beetje als een spel, 

niet zozeer als “we moeten iets bedenken om de klantervaring te 

optimaliseren en onze winst te verhogen”.
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Klantloyaliteit meten
Vraag klanten altijd om feedback zodat je jouw diensten kan verbeteren, ook als 

ze ontevreden zijn. Negatieve feedback is immers erg waardevol voor je business. 
Bovendien helpt dit om de frustraties bij de klant weg te nemen, maakt het je 

menselijk én zal de klant ook minder snel negatief over je gaan praten.

 Vraag dus niet gewoon om een score, maar graaf dieper. Wat maakte de klant 

blij?	Wat	kan	er	verbeterd	worden?	Maak	dit	proces	zo	eenvoudig	mogelijk.

SOORTEN SCORES
Er	zijn	verschillende	soorten	scores	waarmee	je	de	klantervaring	of	-loyaliteit	

kan	meten.	Zorg	hoe	dan	ook	altijd	dat	je	een	open	vraag	stelt	en	dat	je	dit	ook	in	

elke stap van de customer journey doet.

• Net Promotor Score (NPS) 

“Hoe	waarschijnlijk	is	het	dat	je	ons	aanbeveelt	bij	een	vriend	of	collega?”.

• Customer Satisfaction Score (CSAT) 

“Hoe	zou	je	jouw	ervaring	met	onze	klantendienst	beoordelen?”

• Customer Effort Score (CES) 

“Hoe	moeilijk	was	het	om	een	probleem	op	te	lossen	/	vraag	te	

beantwoorden	/	ons	te	contacteren	/...?”

VOORBEELDVRAGEN
Voor de aankoop: 

• Op	product-,	blog-	of	supportpagina’s

 » Heb	je	nog	vragen	over	X	die	we	niet	beantwoord	hebben	op	deze	pagina?

 » Wat houdt je tegen om X nu te kopen?

• In de check-out of op formulieren

 » Wat houdt je tegen om je aankoop nu te voltooien?

Na de aankoop: 

• Op de bedanktpagina

 » Wat	heeft	je	het	meest	overtuigd	om	X	(bij	ons)	te	kopen?

 » Heeft	iets	je	doen	twijfelen?	Wat?

• Na ontvangst

 » Hoe	moeilijk	was	het	om	...	OF	hoe	tevreden	of	ontevreden	ben	je	over	...

 » Wat	is	de	belangrijkste	reden	om	X	te	kopen	OF	wat	wil	je	bereiken	met	X?	

• Minstens 1 maand na aankoop

 » Wat	zou	je	het	meest	missen	als	we	X	zouden	afnemen	/	je	X	niet	meer	kan	

gebruiken?

 » Wat	is	het	belangrijkste	dat	je	hebt	bereikt	dankzij	X?



Het	behouden	van	bestaande	klanten	is	minstens	even	belangrijk	als	

het	aantrekken	van	nieuwe	klanten	—als	we	naar	de	cijfers	kijken	zelfs	

nóg	belangrijker.	Zoek	daarom	als	merk	of	als	winkel	je	eigen	stem	en	

persoonlijkheid,	steek	boven	de	massa	uit	en	maak	de	band	met	je	klanten	

zo	persoonlijk	mogelijk.	Dit	is	bovendien	waar	je	als	kleinere	ondernemer	een	

meerwaarde kan bieden aan je klanten t.o.v. de grote concurrenten.

Schenk voldoende aandacht aan consumenten doorheen de volledige customer 

journey	en	plezier	je	klanten	met	kleine	dingen.	Een	

kleine,	oprechte	attentie	is	in	dat	opzicht	immers	

een groot gebaar. Geef klanten hoe dan ook het 

gevoel	dat	je	om	hen	geeft.	Want	als	jij	niet	om	hen	

geeft,	waarom	zouden	zij	dan	om	jou	geven?

Conclusie


	Inleiding

	Button 13: 
	Button 11: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 12: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 14: 


