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Klantbeleving binnen a.s.r.: meethuis NPS-programma 
Vanuit de strategische keuze ‘Klantbelang centraal’ 

Meethuis NPS-programma 
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Achtergrond CX-framework bij Zorg 

In februari 2020 is K&D tezamen met Underlined gestart met het 
bouwen van het CX-framework voor de Businessline Zorg. Zorg is 
een businessline die veel kanalen open heeft staan. 

Zorg had al diverse inzichten in klantreizen en klanttevredenheid 
waarbij er vooral veel kennis is over de fase ‘Ik ben klant’, er 
ontbreekt over de andere fases nog veel informatie (figuur 1). 

Daarnaast wilde Zorg onder andere ook te weten komen…

• …wat klanten doen op het openbare gedeelte van onze websites.

• …of klanten die eerst zelf online zoeken, later via andere kanalen 
contact met ons opnemen omdat hun vraag online niet is 
beantwoord.

• …of klanten via meerdere kanalen contact opnemen over dezelfde 
vraag.

Verschillende niveaus
We hebben steeds in gedachten gehouden dat verschillende 
doelgroepen dit dashboard moeten kunnen gebruiken en elke 
doelgroep heeft behoefte aan andere informatie, bijvoorbeeld team 
specifieke informatie (bijv. CCZ), hoofdlijnen (MT) en detailniveau (CX 
specialisten).

Figuur 1
Inzichten in klantreis Zorg 
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Het CX-framework fungeert als kompas waarmee 

business lines omnichannel inzichtelijk hebben hoeveel 

klanten er over welke kanalen en touchpoints bewegen, 

gekoppeld aan specifieke contactredenen en 

tevredenheid.

Helpt bij prioriteren; het laat zien waar je moet verbeteren 

om maximaal effect te hebben op de CX-metrics (KEI, 

NPS, CES en FTF). 

Maakt een koppeling tussen CX (klantwaarde) en  

bedrijfswaarde (operationele kosten, klantbehoud etc.)

Biedt dashboards waarin klantreizen en 

verbeterinitiatieven inzichtelijk weergegeven zijn en te 

gebruiken zijn in alle lagen van de organisatie. 

Presentatie CX-framework a.s.r. zorg

Wat brengt het CX-framework? 



Kernbeloften CX-framework

Omnichannel inzicht 

in klantcontact 

en klantbeleving

Sturen, monitoren 

en verbeteren 

o.b.v. CX-dashboard

Fact-based verbeteren 

op geprioriteerde bijdrage aan  

klant- en bedrijfswaarde
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Hoe is het proces verlopen?

Keuze businessline → Zorg gekozen 

Opzetten van een kernteam (Business, CX en data gerelateerd) 

Vroegtijdig het hoger management meenemen voor draagvlak 

Het proces (half jaar doorlooptijd): 

1. Start met data-analyse (interne interviews)

2. Opbouw life-cycle-model met MilkyMap (sessies)

3. Opbouw dashboard (pressure cookers) 

4. Validatie 

5. Automatische aanlevering 

AI-technologie/modellering van Underlined: textmining, tagging

touchpoints (LifeCycleModel) en driver modellen 

Learnings: 

- Data-aanlevering kost tijd  

- Dashboard (in Power BI) is giga

Presentatie CX-framework a.s.r. zorg
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Opbouw Klant Ervaring Index (KEI)

Prettig

Gemakkelijk

Effectief

Prettige ervaring: NPS-c
Hoe waarschijnlijk is het dat u a.s.r. aanbeveelt aan familie, vrienden of 

collega’s op basis van uw ervaring met mij? 

(0-10)

Gemakkelijke ervaring: CES
Hoeveel moeite heeft u moeten doen om uw vraag/verzoek 

afgehandeld te krijgen? 

(1=zeer weinig moeite tot 5=zeer veel moeite)

Effectieve ervaring: FTF
Is uw vraag of verzoek volledig afgehandeld? 

(ja/nee)
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Doel en opzet Life Cycle Model 
(basis van CXF)  

Presentatie CX-framework a.s.r. zorg

• Het Life Cycle Model is een schematische weergave van alles 

waarvoor een klant contact heeft met uw organisatie, in één structuur. 

Deze structuur is van toepassing op alle klanten, segmenten, 

producten, diensten en kanalen. 

• Eén locatie waar de data vanuit klantperspectief bij elkaar komt. 

Medewerkers en managers kunnen meer vanuit de klant denken en 

handelen. 

• Het geeft inzicht in de blinde vlekken – daar waar geen data 

beschikbaar is of te weinig inzicht is. 

• Op basis van KPI’s en overige data kan er een gefundeerde keuze 

gemaakt worden waar, bij wie en waarom te starten met het 

verbeteren van de klantbeleving. 

• Contact redenen worden versimpeld. Op meerdere plekken kan 

dezelfde indeling worden gebruikt (CRM, webforms, IVR, Kennisbank 

etc.)
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Life Cycle Model (‘Ik ben klant’) 



12Presentatie CX- framework



13Presentatie CX- framework



14





✓ Omnichannel inzicht in klantcontact en 

klantwaardering over de hele klant levenscyclus

✓ Monitoring en sturing op KEI, NPS-c, CES en FTF

✓ Where to play?

Prioriteren en monitoren van verbeteracties

✓ Next steps?

Uitrol naar andere businesslines

Wrap up
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Stellingen en discussiepunten

1. Het is goed om 1 overall CX metric te hebben (de KEI),      
waarin alle onderliggende elementen samenkomen 

2. De KEI maakt onderlinge vergelijkingen eenvoudiger 

3. De KEI helpt bij het maken van gerichte keuzes om de 
klantbeleving te verbeteren 

1. Welke KPI’s hebben jullie meegenomen in de KEI-
berekening? 

2. Is de KEI bij jullie relationeel of transactioneel ingestoken? 
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