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INTRODUCTIE
Ik ben Jet Kanters en werk als Analytics Consultant bij Underlined. Tijdens mijn studie 
Sociologie ontstond mijn passie voor Data & Analytics. Data helpt om klantgedrag en klant-
feedback inzichtelijk te maken. Maar, nog interessanter, helpt data ook om te verklaren 
waar klantgedrag en feedback vandaan komt. Ik kan er enorm van genieten om d.m.v. data 
de klant te leren begrijpen en te adviseren hoe de klant nou écht verder geholpen kan worden.
 
Binnen mijn functie richt ik me voornamelijk op open teksten binnen klantdata en de toepassing 
van onze text mining oplossing. Daarnaast hou ik me bezig met adviseren over (markt)onderzoek 
en richt ik me ook op dashboarding. Ik heb inmiddels verschillende projecten mogen doen die 
hierop gericht zijn: o.a. Gemeente Rotterdam en ABN Amro Bank.
 
Daarnaast ben ik betrokken bij het opzetten van- en invulling geven aan dé overkoepelende 
klantmetric: de KEI. Deze metric is afgelopen jaar geïntroduceerd door Underlined en inmiddels 
omarmd door verschillende organisaties. Omdat er niet één invulling van deze metric is, blij-
ven we leren uit hoe onze klanten met de KEI omgaan in de praktijk. In dit blog beschrijf ik 
mijn eerste ervaringen over hoe de KEI kan worden opgezet vanuit gedrags- en feedbackdata. 
En daarnaast hoe de KEI kan worden ingezet als transactionele en relationele KPI. 

De KEI bestaat uit drie dimensies: effectiviteit, gemak en emotie. Door alle drie de aspecten mee 
te nemen wordt één KPI gecreëerd die de klantervaring vanuit verschillende perspectieven in 
beeld brengt en daardoor daadwerkelijk beïnvloedbaar is. Aan de ene kant bestaat het opera-
tionele element: effectiviteit & gemak, aan de andere kant het belevingselement, de emotie. 
Anders dan bij bijvoorbeeld de NPS, die gebaseerd is op één generieke vraag, is het bij de 
KEI mogelijk om de onderdelen effectiviteit, gemak en emotie op verschillende manieren 
invulling te geven. Dit kan zowel uit gedragsdata (bv. contact data en usabilla data) als uit 
feedback (bv. data uit een survey) gegenereerd worden. Daarnaast verschilt de invulling 
van de KEI wanneer deze als relationele KPI wordt bekeken ten opzichte van de KEI 
met een transactionele functie. Een relationele KPI wordt gebruikt om de gehele 
relatie te meten tussen klant en organisatie, een transactionele KPI richt zich vaak 
op een specifiek onderdeel binnen de organisatie.
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CX-professionals en marketeers gebruiken vaak meerdere cijfers om de 
klantbeleving in kaart te brengen. Door cijfers, invalshoeken en KPI’s te 
combineren in één cijfer krijg je meer grip en daardoor is het mogelijk 
om beter te kunnen sturen op klantbeleving. Underlined heeft hiervoor de 
KEI metric geïntroduceerd: De Klantervaringsindex is een KPI met als doel 
om klantbeleving in kaart te brengen. 

Invulling geven aan de KEI vanuit gedragsdata. 
Emotionele aspect blijkt vooralsnog de grootste uitdaging.

Een groot voordeel van de KEI is dat deze in kaart kan worden gebracht met data die al voorhanden is. Aan de hand van 
gedragsdata (denk aan contactdata, usabilla data etc.) kan invulling worden geven aan deze KPI. We zien tot nu toe dat 
invulling vanuit gedragsdata wordt gebruikt wanneer de KEI dient als transactionele KPI. Vanuit data kan direct de koppeling 
worden gelegd met een specifiek contact of specifieke journey. De invulling staat niet vast en verschilt per organisatie. 
Om ‘effectiviteit’ in kaart te brengen kan men bijvoorbeeld denken aan de FTF. Dit kan o.a. in kaart worden gebracht door 
te kijken naar herhaalverkeer/contactdata. Om ‘gemak’ in kaart te brengen kan men denken aan doorlooptijd of het aantal 
omnichannel contacten. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken naar doorlooptijd van een specifieke journey. 
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Het is per organisatie vervolgens verschillend om in te schatten hoe de doorlooptijd in relatie wordt gebracht tot mate 
van gemakkelijkheid. De invulling van het emotie aspect blijkt op dit moment nog het moeilijkst. Hier lijkt spraakanalyse 
een voordehand liggende oplossing. Uit snelheid en toon van spreken zou men kunnen ophalen wat de emotie van de klant 
is tijdens een specifiek contact. Ook is een mogelijkheid om medewerkers de inschatting te laten maken.

  Invulling geven aan de KEI vanuit feedback. 
  De invulling hangt af van het gewenste doel dat men beoogd: 
  Transactioneel of Relationeel gebruik van de KEI
We zien bij verschillende organisaties dat de juiste en benodigde informatie uit gedragsdata verkrijgen lastig blijft. Net 
zoals bij de NPS valt de KEI ook uit te vragen middels een vragenlijst aan de klant. Aan de hand van een vragenlijst kunnen 
zowel effectiviteit, gemak en emotie in kaart worden gebracht. Wanneer je hieraan begint zal je allereest moeten besluiten 
of je de KEI op relationeel of transactioneel niveau in kaart wilt brengen. Een relationele KPI heeft als doel om een beeld 
te krijgen van de relatie tussen klant en organisatie. Een transactionele KPI wordt daarentegen gemeten aan de hand van 
bv. een contactmoment, specifieke ervaring of journey. Hierbij ligt de focus op een specifieke ervaring, met als doel om de 
ervaring tijdens interacties tussen klant en organisatie in kaart te brengen.

 Tips om de KEI vanuit feedback transactioneel in te steken

1	 Wanneer de KEI een transactioneel karakter krijgt is het belangrijk duidelijk aan te geven over welk 
 contactmoment, ervaring of welke journey de klant feedback mag geven. Het is aan te raden in iedere vraag te 
 blijven vermelden om welke beleving het precies gaat. Bijvoorbeeld: ‘Is uw vraag over uw ‘betaling’ 
 volledig afgehandeld?’
2	 Zorg tijdens de steekproefbepaling dat enkel klanten worden meegenomen die daadwerkelijk te maken hebben  
 gehad met een specifiek contactmoment/journey/ervaring/interactie. 
3	 Voornamelijk binnen een transactionele vragenlijst kan het interessant zijn een vraag op te nemen over gebruikte  
 kanalen. Zo wordt in kaart gebracht hoe de beleving kan verschillen per kanaal. 
4	 Zorg daarnaast dat je verwachte drivers of specifieke focuspunten vanuit de organisatie rondom een 
 contactmoment of journey meeneemt in de survey. Wil je als organisatie bijvoorbeeld leren of communicatie 
 rondom de betaling een rol speelt op de klantbeleving? Neem dit aspect dan op als losse vraag om te kunnen ana-
lyseren of communicatie een sterke ‘driver’ is. 

 Tips om de KEI vanuit feedback relationeel in te steken

5	 Wanneer de KEI een relationeel karakter dient te krijgen is het belangrijk goed na te denken over de doelgroep 
 van jouw onderzoek. Hierin is het belangrijk om in gedachten te houden dat een respondent wel in staat moet zijn  
 de aspecten effectiviteit, gemak en emotie te kunnen beoordelen. Wanneer iemand zich geen enkele algemene 
 ‘ervaring’ met de organisatie voor de geest kan halen is het lastig de organisatie vervolgens te kunnen 
 beoordelen. Daarom is het aan te raden om binnen de doelgroep in ieder geval te screenen op personen die 
 ‘klant zijn bij’  / ‘een ervaring hebben (gehad) met’ de organisatie. Deze ervaring is namelijk noodzakelijk om 
 een reactie te triggeren op de verschillende aspecten binnen de KEI. 
6	 Zorg hierbij dat je de definitie van ‘ervaring’ scherp stelt. Gezien het relationele karakter zal deze ervaring 
 niet noodzakelijk hoeven bestaan uit een interactie tussen klant en bedrijf. Het mag ook eenzijdige communicatie  
 zijn (bijv. het ontvangen van een mail) of een andere aanraking tussen klant en organisatie (bijv. websitebezoek). 
7	 Uit driveronderzoek komt vaak naar voren dat een vijftal aspecten de de relatie tussen klant en organisatie kunnen  
 beïnvloeden. Dit zijn aspecten die intern te beïnvloeden zijn: klantervaring en merk. Maar ook externe invloeden:  
 reputatie en concurrentie. Daarnaast spelen klantkenmerken ook een rol in het duiden van de ervaren relatie   
 tussen klant en organisatie. Zorg dat je deze vijf aspecten borgt in je vragenlijst, om de klantbeleving te kunnen  
 duiden en begrijpen.

Drivers achter de KEI in kaart brengen uit open tekst

Als organisatie heb je natuurlijk bepaalde verwachtingen over aspecten die de KEI beïnvloeden, zogeheten drivers. 
Je kunt vooraf dus ook bepalen welke aspecten je in relatie tot de KEI in kaart wilt brengen. Toch zal vanuit klantperspectief 
ook nieuwe informatie kunnen ontstaan. Om de KEI vanuit dit klantperspectief te kunnen duiden is het belangrijk dat 
de klant de kans krijgt om toelichting te kunnen geven op zijn/haar scores op effectiviteit, gemak en emotie. Deze 
toelichting kan waardevol zijn in het detecteren van drivers en vervolgens dus ook bij het opzetten van verbeteracties. 
Tools vanuit Underlined zoals het toepassen van text mining en drivermodellering kunnen hierbij helpen. 
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https://underlined.nl/onze-producten/api-producten/text-mining-op-klantfeedback/
https://underlined.nl/onze-producten/api-producten/cx-driver-impact-model/
https://underlined.nl/onze-producten/api-producten/cx-driver-impact-model/
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