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Over ABN AMRO Verzekeringen

#AAVHelptEcht!

Wij helpen klanten met verzekeringen maar 

we gaan verder, overtreffen de verwachting 

en hebben ‘echt helpen’ als business. Bij AAV 

helpen we klanten echt zodat zij zich 

zorgeloos kunnen richten op zaken die voor 

hen belangrijk zijn.

ABN AMRO Verzekeringen (AAV) is een joint venture van 

NN Group (51%) en ABN AMRO Bank (49%). 

Wij bieden ABN AMRO klanten levens- en 

schadeverzekeringen aan.

We combineren het beste van twee werelden:

▪ de verzekeringskennis van Nationale Nederlanden;

▪ en de optimale service en advieskwaliteit van

ABN AMRO Bank.



Even voorstellen

Evelien

Marketeer die data en onderzoek van klanten en de markt gebruikt om commerciële kansen te 

ontdekken en de dienstverlening voor klanten te verbeteren! Ervaring met:

- Klantonderzoek

- Marktonderzoek

- Propositie ontwikkeling

- Database Marketing

- Analyses van markt- en klantdata

- B2B en B2C ervaring

Werk sinds 2006 in de verzekeringswereld, eerst bij Centraal Beheer en sinds 2016 bij ABN AMRO 

Verzekeringen

Privé

• Blauwvinger

• Getrouwd met Serge en 2 zoons –

Milan 6 en Sven 2

• Hou van (rond)reizen

• Azië-fan met zwak voor Zuid-Afrika.

• Tennis



De weg naar een CXI



Kwaliteit van de dienstverlening

 Voornamelijk bekeken vanuit het proces, onder andere door interne kwaliteitscontroles.

 Data rondom het proces en taken van medewerkers

Klantfeedback als aanjager van verbeterinitiatieven

 Van promotors en detractors krijgen we regelmatig gelijksoortige feedback.

 Klanten die minder vaak contact hebben over de schade zijn vaker tevreden. Wat maakt nu dat de ene klant vaker 

contact heeft dan de andere klant?

 Verder zagen we een verband tussen de uitstroom en de tNPS-score na schadebehandeling

Koppeling met strategische doelen als klantbehoud

Achtergrond CXI



Grow Case voor Klant

 AAV heeft meerdere KPI’s vastgesteld op het domein klant. Dat de ene KPI invloed heeft op de ander 

en andersom weten we. Wat die invloed precies is niet.

 Welke onderdelen zorgen er echt voor dat AAV niet alleen klantgerichter wordt, maar ook business 

impact kan creëren. 

 Op basis hiervan is de volgende Grow Case opgesteld voor het domein klant:

Klantresultaat uitdrukken in één getal

waarbij een verandering in dit getal duidelijkheid geeft

over de toegevoegde waarde voor AAV.



CX Insights framework en CXI

Samenwerking met Underlined



Doel en mijlpalen

Doel:

 Samenbrengen klantgedrag- en klantbelevingsdata

 Bundelen data tot één index: de CXI

 Hieruit voort komen handvatten om sales, retentie en 

dienstverlening te verbeteren

Mijlpalen:

1. Invullen Experience Data Canvas 

2. Vormgeven Insights Framework 

3. Verzamelen benodigde data

4. Ontwikkelen één customer experience indexcijfer

5. Koppelen data tot overkoepelend statistisch model

6. Visualiseren uitkomsten in een stuurdashboard

7. Analyseren data voor aanrijking verbeterinzichten



Uitgewerkte Experience Data Canvas



Insights framework
Gedestilleerd uit het Experience Data Canvas

 Het canvas is 

omgezet naar een 

insights

framework

 Alle elementen 

van dashboard en 

analyse zijn 

samengebracht

 CX is verbonden 

aan 

bedrijfswaarde

Main 

Objective

CX KPI’s

CX Drivers

CX 

Journeys

CX 

Impact

CXI

Klantfeedback drivers

komen uit:

CX 

Onderzoek

Effectief Gemakkelijk

CES

Positief onthouden

CX NPS

Schadebehandeling

Klantgedrag drivers 

komen uit:

BPMS

Kosten

Doorlooptijd

Schademelden Schade behandelen

Aanvullende vragen Uitkering

Retentie

Proces Beleving

Sales

DWH



CX Drivers

CX 

Journeys

Relatie klantwaarde en bedrijfswaarde

 Link tussen 

bovenste en 

onderste laag 

framework

 Boven: klant-

tevredenheid 

(CXI/ CX KPIs)

 Onder: 

kosten/ retentie 

en sales

 Deze koppeling 

is ook terug te 

zien in het CXI-

dashboard

Main 

Objective

CX KPI’s

CX Drivers

CX 

Impact

CXI

Effectief Gemakkelijk

CES

Positief onthouden

CX NPS

Kosten

Doorlooptijd

Retentie

Proces Beleving

Sales

Verlagen 

doorlooptijd 

heeft een effect 

op de 

klantontact-

kosten

Verhogen beleving (verlagen CES/ 

verhogen NPS) heeft een effect op 

de retentie en salescijfers 

De duidelijkste relatie tussen NPS 

en retentie (opzeggen producten)



Data en model

 Op de drie CX 

KPI’s zijn 

drivermodellen 

ontwikkeld

 Deze modellen 

geven aan wat 

(welke driver) je 

als eerst aan 

moet pakken 

om het meest 

impactvol te 

veranderen.

 Deze modellen 

zijn verwerkt in 

het CXI-

dashboard

Losse databronnen Samengevoegde data

BPMS
(schadedossiers 

en mw-logs)

DWH
(achtergrond 

van de klant)

CX Onderzoek
(Expoints en KCM)

Samengevoegde 

dataset

Drivermodel 

‘Doorlooptijd’

Drivermodel 

‘CES’

Drivermodel 

‘NPS’

Voorspelmodellen



Wat halen we eruit?



Opbouw CXI-dashboard

 In PowerBI is 

een dashboard 

opgezet

 Dashboard is 

beschikbaar 

voor AAV voor 

monitoring en 

analyse

 Het dashboard 

bestaat uit 

diverse ‘lagen’ 

in de data en 

verdiepingen op 

onderwerpen 

zoals DLT/ 

CES/ NPS

CXI:
• Doorlooptijd

• CES

• NPS

Doorlooptijd:

• Aantal contacten per 

fase klantreis, product 

en kanaal

• Trend in aantal 

contacten

• Statusvragen

Open antwoorden Verdieping drivers

CES:

• Trend in CES score

• Topics vanuit open 

toelichting bij CES 

d.m.v. textmining

NPS:

• Trend in NPS score

• Topics vanuit open 

toelichting bij NPS 

d.m.v. textmining

Open antwoorden

Prioriteitenmatrix 

voor: 
- Doorlooptijd

- CES

- NPS



Vervolg



Hoe gaan we nu verder?

 We hebben eenmalig één klantrelatiecijfer staan, namelijk de CXI.

‒ Combinatie van verschillende bronnen als klantfeedback, proces-, gedrag en achtergronddata 

zorgen voor nieuwe inzichten

 We kunnen de inzichten koppelen aan business drivers

 Stappen CXI in de toekomst:

‒ Uitbouwen huidig materiaal met een churn model

‒ Data verversen om de CXI op recentere data te baseren

‒ Speech Analytics een plek geven in het model

‒ Langere termijn werken naar een geautomatiseerd model



Bedankt voor jullie aandacht

Zijn er nog vragen?


