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12.30 – 13.00 lunch

13.00 – 13.15 wie-is-wie met korte kennismaking

13.15 – 13.45 inleiding Underlined en Altuïtion

13.45 – 14.45 uitwisselen van een eigen best practice en een 
learning practice per organisatie 

14.45 – 15.00 Break

15.00 – 16.00 praktijkcase datadriven CX

16.00 - Hapje en drankje

VANMIDDAG



OVER UNDERLINED

Wij helpen bedrijven bij data driven customer 
experience:
▪ CX Insights Framework voor besturen klantbeleving

▪ Underlined hub voor CX analytics met API services

▪ CX Executive Education programs 

Ons team van CX analytics consultants en data scientists helpt uw 
customer journeys te verbinden met data en biedt inzichten en 
interacties om uw customer experience te optimaliseren. 

Onze Klanten



CX Insights Framework



CX INSIGHTS FRAMEWORK – LIFECYCLE SCHIPHOL PASSENGERS



DATA DRIVEN CX SOLUTION
JOURNEY ANALYTICS ON ALL SOURCES, ALL DATA!

Datalake
▪ CRM
▪ WEB, Mobile, Chat
▪ Back-Office
▪ ……

Feedback data
▪ VOC & CLF
▪ Reviews
▪ Social

Customer Experiences
▪ Lifecycle Model
▪ Journey Maps
▪ Journey Touchpoints
▪ Emotion Curve

Realtime Marketing Automation
▪ Journey based decisioning
▪ Personalized & Relevant

Data Science enrichments
▪ Tekstmining
▪ Insights Framework
▪ Churn
▪ Customer Value

Journey tagging
▪ Contact Reasons
▪ Episodes/Stages
▪ Touchpoints

API

Underlined 
hub for cx 
analytics O&X-Data

X-Data

X-Data

O&X-Data
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CX KPI’s Journeys & Impact Emotie/NPS Drivers Verdieping Drivers

14 februari 2020

VAN METRICS NAAR DUIDEN VAN KANSEN



Emotion Mining
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▪ Data Analytics

▪ Supervised machine learning

▪ Unsupervised machine learning

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Lees meer in onze blog

https://underlined.nl/artificial-intelligence-in-cx-hype-of-kans/
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• VU Amsterdam

• JADS – Tu/e - TiU

• Datatales

EMOTION MINING RESEARCH UNDERLINED

Lees meer in onze blog

https://underlined.nl/is-emotion-analytics-the-holy-grail-in-cx/


Personalisatie & 
Automatisering
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▪ All customer interaction makes valid 
data for personalization:

▪ Filtering

▪ Business Rule driven

▪ Artificial Intelligence driven

▪ DMP’s/CDP’s vs JOP

JOURNEY ORCHESTRATION – PERSONALIZED INTERACTION
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▪ Text driven / voice driven

▪ Personalized conversations

▪ Handle volume of customer contacts

CHATBOTS IN MANY FORMS

https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM


DATA DRIVEN WERKEN EN DE EMOTIONELE KLANTREIS

11 februari 2020, ‘s-Hertogenbosch



ONS TEAM
Ons ervaren team Engagement Engineers

EVEN VOORSTELLEN
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ALTUÏTION: BOUWER VAN 9+ ORGANISATIES
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FUNCTIONELE EN EMOTIONELE KLANTBELEVING

INLEIDING - HET BOUWEN VAN 9+ ORGANISATIES

NPS +20 
en hoger

NPS -10
En lager

NPS -10  tot +20

In de genen

In de besturing

In de processen

Lean

Streven naar

Operational Excellence

Operational Excellence

Bron: boek Klanthelden in de 9+ organisatie, 2014; Figuur 2.3 9+ ‘kano’-model voor functionele beleving/ emotionele beleving gebaseerd op professor Noriaki Kano (Attractive Quality and Must-be Quality, 1984)



INLEIDING - HET BOUWEN VAN 9+ ORGANISATIES

Emotionele relatie

Persoonlijk

Relevant

Gemak
Gebruiksrelatie

Klantgericht

‘Gedoe’ Op jezelf gericht

Zone van onverschilligheid

Bron: boek Klanthelden in de 9+ organisatie, 2014; Figuur 2.3 9+ ‘kano’-model voor functionele beleving/ emotionele beleving gebaseerd op professor Noriaki Kano (Attractive Quality and Must-be Quality, 1984)
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Aandacht op het juiste moment 
in de klantreis doet alles groeien.

Resultaat: 
- Sense of belonging
- Klik en connectie
- Loyaliteit
- Spontane aanbeveling

FUNCTIONELE EN EMOTIONELE KLANTBELEVING
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DE KLANTBELEVINGSREIS

In gebruik nemen 1ste gebruikservaring

Initiëren   Oriënteren Informeren Kiezen Kopen

Gebruiken Verlengen Veranderen

Klant worden

Klant zijn

Klant blijven

Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved
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MAAR OOK…
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RUIM 380 KLANTBELEVINGSREIZEN: OVERALL KLASSIEKERS

• Meeste momenten van de waarheid zijn                 
niet gebonden aan een touchpoint

• In diensten begrijpt vrijwel niemand wat men koopt

• Het in gebruik nemen van een product                                     
is meestal geen feestje

• Veel mensen twijfelen over hun aankoop

• Veel mensen zijn eigenlijk niet echt ontevreden, 
maar voelen zich nauwelijks klant

Emotie is overal en juist beïnvloedbaar (9+)

Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved



DE BELEVINGSKLASSIEKERS™
- EEN GREEP UIT DE KLASSIEKERS

Ik weet niet 
wat ik moet 

kopen, 
Ik weet niet 
wie ik kan 

vertrouwen

Ik zoek naar 
houvast

Mijn keuze 
wordt niet 
bevestigd

Er wordt geen 
feestje van 

gemaakt

Ik ben 
onzeker bij 
het eerste 

gebruik

Ik wil 
gewaardeerd 

worden als 
klant

Ontzorg mij 
als er iets mis 

gaat

K
la

n
t w

o
rd

e
nK

la
n
t 

z
ij
n

Belevingsklassiekers 
zijn vaak gekoppeld 
aan een bepaald 
moment uit de 
klantreis. 

Elke klassieker is 
belangrijk (moment 
van de waarheid). 

Start van de 
klantreis

-Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved
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Ratio:                         

Oriënteren, vergelijken
Emotie:

‘Wat koop ik eigenlijk?’

• ‘Wat koop ik?’

• ‘Waar moet ik op letten?’

• ‘Wat past bij mij?’

• ‘Hoe moet ik kopen?’

• ‘Als ik geen idee heb, dan kies 

ik maar op basis van prijs!’

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WEET NIET WAT IK MOET KOPEN!’
- RATIO VS EMOTIE

Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WEET NIET WAT IK MOET KOPEN!’
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Centrale vraag 

waar de klant 

antwoord op 

zoekt: Wat past 

bij mij (en mijn 

gezin)?

De klant wil weten 

waarom hij niet voor de 

laagste prijs zou moeten 

gaan, hij is op zoek naar 

de meerwaarde.

De klant ervaart op 

voorhand ‘onzekerheid 

(pré-spijt)’ over de 

juistheid van zijn keuze.

Wat ontbreekt vaak?

• Er wordt weinig gebruik gemaakt van onderscheid ervaren en 

niet-ervaren kopers/gebruikers (bijv. bij hypotheken)

• Weinig hulp bij hoe moet ik kopen?

De klant ervaart barrières
bij het oriënteren en maken 
van zijn keuze, het maken 
van de keuze kost de klant 

moeite. 

De klant zoekt 
aanwijzingen, clues, die 
hem helpen om zijn keuze 

te maken. 
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WEET NIET WAT IK MOET KOPEN!’
- TOEPASSING HYPOTHEKEN

Mogelijke oplossingen

✓ Stappenplan (hoe ziet het proces er uit en wat wordt er van jou verwacht)

✓ Sociale bewijslast: “Meeste starters kiezen deze hypotheek”

✓ Klant de criteria laten bepalen (aan-uit modules FBTO, kindvrije vakantie)

Klantsituatie

✓ Klant wil voor de 1e keer een huis kopen en heeft geen beeld wat er komt kijken bij een hypotheek en welke keuzes 

er moeten worden gemaakt?

✓ Adviseur gaat snel de inhoud in en wil snel tot zaken komen.
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Ratio:                         
Informeren, 
advies inwinnen 

Emotie:                        
‘Wie kan ik vertrouwen?’

• Probleem bij heel veel aankopen

• Gebrek aan eigen ervaring,                                            
niet-transparante ruil

• Leidt tot prijskopen

• Sterke beïnvloeding: directe omgeving

Zwakke beïnvloeding: reclame

Reviews en anonieme aanbevelingen                            
zweven hier tussen, worden niet direct                           
vertrouwd maar wel meegewogen

• Snelheid van reageren is een driver                   
voor vertrouwen

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WEET NIET WIE IK KAN VERTROUWEN!’
- RATIO VS EMOTIE
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WEET NIET WIE IK KAN VERTROUWEN!’
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Bij het oriënteren 

probeert de klant in te 

schatten of hij product, 

dienst en de organisatie 

kan vertrouwen. 

Bij onvoldoende vertrouwen

wordt overgeschakeld op 

controle (en andersom!)

Wat ontbreekt vaak?

• Er wordt maar heel weinig voorbeleving aangeboden 
(maar onvoldoende ‘nazorg’)

• Er wordt zelden gecommuniceerd welke offers de klant 
moet brengen.

De mate van gevoeld 

vertrouwen, 

gelijkwaardigheid tijdens de 

‘Klant Worden’-fase, gebruikt de 

klant om in te schatten hoe hij 

later behandeld zal worden bij 

vragen. 
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WEET NIET WIE IK KAN VERTROUWEN!’
- TOEPASSING BELEGGEN

Oplossing

• Creëer vertrouwen door communicatie: sympathie, reputatie (goede, consistente resultaten), gewonnen prijzen, 

doorkijkjes, referenties, aanbeveling door peers. 

• Investeren in het eerste contact (lock-in creëren)

• Creëer een gelijkwaardige relatie op basis van wederkerigheid: 

✓ Breng alleen kosten in rekening bij positief beleggingsrendement

✓ Bij negatief rendement voor de klant geen kosten in rekening brengen

✓ Geen verborgen kosten of risico’s (transparant)

✓ Makkelijk en zonder kosten kunnen in- en uitstappen

Klantsituatie

✓ Een (onervaren) prospect wil zijn/haar vermogen laten beleggen (vermogensbeheer), 

maar welke financiële instelling (of product) kan ik vertrouwen?
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Ratio:                         
Het beste kiezen

Emotie:                          
‘Ik wil gerust 

gesteld worden’

• Sterk onderbelicht deel in het aankoopproces

• Bellen met call-centers om bevestigd te worden

• Zoeken naar houvast,                                              
concrete garanties

• Wie kan mijn keuze bevestigen?                                     
Hoe krijg ik het goede gevoel?

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK ZOEK HOUVAST!’
- RATIO VS EMOTIE
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK ZOEK HOUVAST!’ 
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Wat ontbreekt vaak?

• Klant zoek vaak tevergeefs naar garanties: ‘wat als het misgaat, zijn er concrete 

garanties?’.

• Bedrijven maken onvoldoende inzichtelijk welke stappen gezet gaan worden en 

wat de klant moet doen.

De klant voelt zich na het afronden 

van de bestelling afhankelijk van het 

bedrijf, zijn bestelling is nu 

overgeleverd aan de 

‘administratieve molen’.
De klant heeft geen controle meer 

en is onzeker of alles wel goed en 

op tijd zal verlopen.
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK ZOEK HOUVAST!’
- TOEPASSING SCHADEVERZEKERINGEN

Mogelijke oplossingen

✓ Maak gebruik van testimonials om aan te tonen dat in veel gevallen schade wordt uitgekeerd.

✓ Creëer een community zoals FBTO waar klanten schades kunnen inbrengen en beoordelen die je al gedurende 

het aankoopproces inzet.

Klantsituatie

✓ Als de klant een verzekering aanschaft, dan wil de klant gerustgesteld worden dat bij schade ook écht hulp 

wordt geboden (uitkering).
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Ratio:                         
Kopen

Emotie:                                       
Blij, opgelucht, twijfel

• Weinig oog voor de twijfel die toeslaat

• Vaak geen bevestiging en rechtvaardiging voor 
keuze voorhanden

• Vaak geen erkenning voor de moeite die 
de klant heeft gedaan

• Kans: bedrijven zijn hier zelf in control

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘MIJN KEUZE WORDT NIET BEVESTIGD!’
- RATIO VS EMOTIE

Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘MIJN KEUZE WORDT NIET BEVESTIGD!’
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Wat ontbreekt vaak?

• Aandacht, bevestiging, gevoel serieus genomen te worden

Voor de klant begint het nu écht, voor het 

bedrijf is ‘de buit binnen’ en verschuift de 

aandacht van de klant naar het eigen 

interne proces. De klant belandt in een 

‘zwart gat’.

De klant voelt zich zeker bij complexe producten 

met een hoge mate van persoonlijke advisering 

aan zijn lot 

over gelaten.
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘MIJN KEUZE WORDT NIET BEVESTIGD!’
- TOEPASSING

Oplossing

✓ Waardering uitspreken dat de klant voor jou heeft gekozen

✓ Erkenning geven aan de klant dat het voor hem een belangrijk moment is en de moeite die hij daar in heeft 

gestoken

Klant situatie

✓ Klant heeft een keuze gemaakt voor de aanschaf van een (complex) financieel product en zoek bevestiging van 

zijn keuze
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Ratio:                         
In gebruik 
nemen 

Emotie:                         
Bureaucratie, onzekerheid

• Deze processtap wordt vaak                                        
niet expliciet onderkend 

• 5 jaar geleden: ‘ze moeten gewoon de 
gebruiksaanwijzing lezen’.     

Nu vaak B2-niveau, maar helpt niet als  
mensen het sowieso niet lezen

• De emoties worden vaak te lijf gegaan met 
betere gebruiksaanwijzingen

• Kans: bedrijven zijn volledig in control                       
en maken hun eerste indruk

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘ER WORDT GEEN FEESTJE VAN GEMAAKT!’
- RATIO VS EMOTIE

-Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved



Copyright Altuïtion BV 2020. All rights reserved

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘ER WORDT GEEN FEESTJE VAN GEMAAKT!’
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Wat ontbreekt vaak?

• Meedenken met de klant, empathie, het gevoel dat het niet aan hen ligt dat ze 

het niet begrijpen.

• Communicatie die op mij is afgestemd

• Warm welkom (ze zijn blij met mij als klant)

Klanten hebben nauwelijks 

verwachtingen dat er een feestje van 

wordt gemaakt. Sterker nog, ze lijken 

verbaasd als er aandacht aan wordt 

besteed.

One size fits all gevoel. Er wordt niet meer naar me 

omgekeken. Latent wantrouwen, als ze er nu al niet 

meer zijn, hoe moet dat dan als het nodig is
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Mogelijke oplossing (Deense bank)

✓ Relevant worden buiten je eigen context

✓ Verhuisdoos met praktische info (plattegrond, locaties scholen, gezondheidscentra)

✓ Info waar je terecht kunt voor adresjes voor inrichting, verbouwing etc.

✓ Faciliteren opzeggen/overzetten van je energie, telecom, tandarts, huisarts

✓ Ludieke actie met verhuiskaartjes, slingers, uitnodigingen house warming, etc.

Klantsituatie

✓ Klant heeft onlangs een hypotheek gesloten, waarbij hij over een periode van 30 jaar maandelijks een bedrag 

van € 1.500 gaat betalen. De klant heeft geen verwachtingen 

van de bank

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘ER WORDT GEEN FEESTJE VAN GEMAAKT!’
- TOEPASSING HYPOTHEKEN
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Ratio:                         
1ste

gebruikservaringen

Emotie:                       
Neutrale ervaring,  
mentaal afscheid

• Veelal een neutrale, onzekere ervaring 

• Let op de 1ste factuur!

• Geen goed beeld van de meerwaarde

• Verlies van het geloof in een                                        
goede aankoop 

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK BEN ONZEKER BIJ HET 1E GEBRUIK!’
- RATIO VS EMOTIE

-Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK BEN ONZEKER BIJ HET 1E GEBRUIK!’
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Wat ontbreekt vaak?

• Klant helpen en stap voor stap beter maken in het gebruik 

van het product of dienst (transformatie).

Als alles geïnstalleerd 

is, gaat de klant het 

product/de dienst 

uitproberen.

De klant focust zich vaak op de basis 

functies van dienst of product. De klant 

heeft vaak geen zin om zich in alle 

mogelijkheden te verdiepen.

Als het naar behoren werkt, zijn er nog maar nauwelijks 

contactmomenten en voelt de klant in veel gevallen 

nauwelijks binding. De contactmomenten die er zijn, zijn 

vaak negatief (bijv. ten aanzien van factuur).
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Oplossing

✓ Bevestiging van de voordelen en hoeveel klanten al jaren tevreden van de verzekering gebruik maken;

✓ Verlate welcome call inclusief declaratietips.

Klantsituatie

✓ Klant stapt over na een andere zorgverzekeraar, maar heeft geen idee wat hij moet doen als hij er gebruik van 

wil maken.

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK BEN ONZEKER BIJ HET 1E GEBRUIK!’
- TOEPASSING ZORGVERZEKERING
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Ratio:                         
Gebruiken

Emotie:                         
waardering, erkenning?

• Lang niet altijd het geval 

• Weinig aandacht voor relatiebouw,                 
weinig loyaliteit

• Weinig aandacht voor ontwikkeling 
in gebruik

• Wel aandacht voor cross-sell

GEWAARDEERD WORDEN ALS KLANT!’
- RATIO VS EMOTIE
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WIL GEWAARDEERD WORDEN ALS KLANT!’
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Wat ontbreekt vaak?

• Aandacht voor veranderingen bij de klant

• Proactieve relevante informatie

klant went aan (het ontbreken van) 

de dienstverlening. De beleving is 

(wordt) neutraal, vooral als er geen 

contacten (nodig) zijn geweest.

De klant houdt (onbewust) in de 

gaten welke acties er bij 

concurrenten zijn of wat nieuwe 

klanten krijgen aangeboden. Hij voelt zich – al dan niet latent -

miskend als hij vindt dat hij te weinig 

waardering krijgt voor zijn loyaliteit. 
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Mogelijke oplossing

✓ Proactief checken of er opslagen kunnen vervallen waardoor het rentepercentage naar beneden kan worden 

bijgesteld (WOZ-waarde, salaris, vermogenssituatie) 

Klantsituatie

✓ Klant betaalt al jaren hetzelfde rentepercentage op basis van zijn oorspronkelijke situatie 

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘IK WIL GEWAARDEERD WORDEN ALS KLANT!’
- TOEPASSING HYPOTHEKEN
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Ratio:                         
Storingen & claims

Emotie:                         
Wie neemt de regie?

• ‘De aangifte regelen?’

• ‘Mijn spullen in de diepvries?’

• Hoe nu verder?

• Hulp vaak reactief

BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘ONTZORG MIJ ALS ER IETS MISGAAT!’
- RATIO VS EMOTIE

-Copyright© 2020 by Altuïtion bv, All rights reserved
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘ONTZORG MIJ ALS ER IETS MISGAAT!’
- INZICHT IN EMOTIONELE EXPERIENCE

Wat ontbreekt vaak?

• Overzicht in de vervolgstappen – vooruit denken

• Het gevoel dat je bij de hand wordt genomen

Er gaat iets mis, waardoor 

de klant niet weet waar 

hij aan toe is

De klant ziet dit – al dan niet 

bewust – als een moment waarop 

de organisatie haar toegevoegde 

waarde kan laten zien
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BELEVINGSKLASSIEKER™: ‘ONTZORG MIJ ALS ER IETS MISGAAT’
- TOEPASSING AUTO VERZEKEREN

Mogelijke oplossing

✓ Regie nemen bij de nasleep van een auto-ongeluk. 

✓ Deze rol is vaak niet geclaimd in de keten. 

✓ Niet alleen vervangend vervoer regelen, maar ook de 

parkeervergunning omzetten op vervangende auto.

✓ Of richt je hele dienstverlening er op in om je op dit 

moment te onderscheiden (Progressive).  

Klantsituatie

✓ Klant heeft een auto-ongeluk gehad en belt zijn verzekeraar of leasemaatschappij 

om het probleem af te handelen



Aan de slag
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• Je gaat een uitvaartverzekeraar helpen met het 
inzichtelijk maken van kansen om de emotionele 
klantreis te verbeteren op basis van een data driven 
aanpak.

• Het ophalen van feedback d.m.v. een enquête is niet 
toegestaan, je moet dus met elkaar nadenken welke 
data en welke mogelijkheden er zijn zonder dat je 
feedback traditioneel gaat ophalen.

• Voor nu laten we de GDPR even buiten 
beschouwing, kortom alles mag.

INSTRUCTIES INVULLEN SHEET



Zelf aan de slag met Data Driven CX?
Het JADS (Jeronimus Academy of Data Science) in samenwerking met de 
Buas (Business University of Applied Science) starten samen met Underlined het 
Certificaat Programma: Data Driven Customer Experience Management
Klik hier voor meer informatie

CERTIFICAAT PROGRAMMA: DATA DRIVEN CUSTOMER 
EXPERIENCE MANAGEMENT START DIT NAJAAR!

https://underlined.nl/academy/leergang/



