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Experimenteren en leren om klantgerichtheid te
verbeteren met 6 sturende principes
De principes om mogelijkheden voor meer klantgerichtheid te ontdekken:
1. Start vanuit de ervaring en vraagstelling van klanten
2. Dienstverlening krijgt pas waarde binnen de context van klanten
3. Klanten willen persoonlijke verbinding, zorg en aandacht ervaren
4. Klantgerichtheid is digitaal en menselijk
5. Samenwerken aan klantvraagstukken staat los van
organisatiestructuren
6. Klantgerichtheid ligt dichtbij, maar moet worden ontdekt
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Start vanuit de ervaring en vraagstelling van klanten
Staan klanten of de eigen organisatie centraal?
Wat vaak als klantgerichtheid wordt benoemd, kunnen we beter
beschrijven als ‘een verhoogd klantbewustzijn’. Dienstverleners
nemen klanten mee in de werking van de eigen organisaties, zodat
deze makkelijker en toegankelijker zijn voor klanten. Bijvoorbeeld door
klanten onderdelen van een proces zelf te laten uitvoeren. Of door de
contactmomenten te optimaliseren. De dominante logica is dan
organisatiegericht en niet klantgericht.
Leren klanten echt te begrijpen
Klantgerichtheid in dienstverlening betekent starten vanuit de situatie
en vraagstelling van klanten. Begin met het begrijpen van de context,
ervaring en doelstellingen van klanten. Leren begrijpen wat klanten
doen, waar ze mee zitten en waarom ze de dingen doen die ze doen. Leren inzien wat de logica en onlogica van klanten is. En
ontdekken met welke ogenschijnlijk kleine dingen je meerwaarde hebt voor je klanten.
Van leverancier naar partner
Door klanten te laten ervaren dat je hun perspectief begrijpt, leg je de basis voor een vertrouwensrelatie en een partnerschap.
Het leveren van gestandaardiseerde dienstverlening maakt plaats voor een dienstverlenende relatie. De relatie met klanten
verandert. In een dienstverlenende relatie staat niet het leveren van de dienst centraal, maar de meerwaarde van kennis,
ervaring, vaardigheden en toegang tot netwerken voor klanten. De relatie kan zich dan ontwikkelen naar een partnerschap
waarin je elkaar helpt succesvol te zijn.
3

Dienstverlening krijgt pas waarde binnen de
context van klanten
Gebruik bepaalt de waarde van dienstverlening
Een dienst leveren, heeft in zichzelf geen waarde. Het gaat om
het gebruik door klanten binnen hun context waardoor diensten
en dienstverlening waardevol worden.
Dienstverlener bepaalt wat goed is?
Bij veel dienstverleners staat het leveren van een dienst
centraal, georganiseerd vanuit de leidende principes
standaardisatie, voorspelbaarheid en efficiëntie. Klanten krijgen
gestandaardiseerde dienstverlening. De relatie tussen klanten en
dienstverleners is rationeel en transactioneel. In de onderlinge
verhouding is de dienstverlener dominant en bepaalt wat goed
en waardevol is.
Klant bepaalt wat goed en waardevol is
De dominante positie van dienstverleners is niet houdbaar. Vragen van klanten kunnen inhoudelijk op elkaar lijken, maar
binnen de context van een klant heel verschillend zijn. Het is daarom aan klanten om te bepalen wat goed en waardevol is.
Wil je hier als dienstverlener goed invulling aan geven, dan is een klantgerichte mentaliteit randvoorwaardelijk.
Een klantgerichte mentaliteit begint vanuit de vraag: op welke manier kunnen we onze klanten het beste helpen? Het
beantwoorden van deze vraag hangt samen met de manier waarop je als dienstverlener kijkt naar de relatie met klanten en
de rol die je hebt binnen de context van klanten. De doorvertaling hiervan is terug te vinden in bijvoorbeeld de manier van
samenwerken rondom klantvragen, de verdeling van verantwoordelijkheden en inrichting van processen.
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Klanten willen persoonlijke verbinding, zorg en
aandacht ervaren
Verbondenheid geeft kracht
Als je nadenkt over de mooiste momenten in je leven, is de kans groot dat je die
momenten samen met anderen hebt beleefd. Dat is niet verrassend. Ons leven
krijgt meer betekenis wanneer we samen zijn met anderen. Wanneer we ons
verbonden voelen met anderen. En voor een ander betekenisvol kunnen zijn – in
welke vorm dan ook. De verbinding met anderen geeft ons een gevoel van
relevantie, waardering en betekenis.

Van mens-tot-mens maken we het verschil
Van mens tot mens maken we het verschil in ons eigen leven en in het leven van
anderen. In de waardering van dienstverlening zien we dit terug. Bij
dienstverleners die structureel een hoge waardering van klanten krijgen, zie je dat
klanten persoonlijke verbinding, zorg en aandacht ervaren. Ongeacht de vorm
waarin de dienstverlening is aangeboden.
Deze manier van dienst verlenen creëert een werkomgeving waarin mensen ervaren dat zij anderen helpen. En een omgeving
waarin klanten ervaren dat ze echt geholpen en begrepen worden.
Dienst verlenen vanuit talent en intrinsieke motivatie
Het positieve effect van op deze manier naar dienstverlening kijken, is niet te onderschatten. Je maakt gebruik van de
natuurlijke kracht, talent en behoefte van mensen. Je spreekt mensen aan op hun intrinsieke motivatie om relevant en
betekenisvol te zijn. En in het grotere perspectief draag je bij aan een gelijkwaardigere en respectvollere manier waarop we
met elkaar en de wereld omgaan.
5

Klantgerichtheid is digitaal en menselijk
De kunst van klantgerichte dienstverlening
Standaardisatie en digitalisering hebben ons veel goeds
gebracht. Maar geen perfectie. Onverwachte, onvoorspelbare
en onbekende situaties blijven bestaan. De valkuil is om ook in
niet-standaard situaties gestandaardiseerde oplossingen aan
te blijven bieden. Op die momenten voelen klanten zich
onbegrepen en niet-geholpen – de dienstverlening sluit niet
aan bij wat ze nodig hebben. De gestandaardiseerde oplossing
van een dienstverlener staat dan centraal, niet de situatie van
een klant.
Klantgerichte dienstverleners houden vooraf rekening met
niet-standaard situaties. Zij weten dat in deze situaties
menselijk contact belangrijk is. Zij zorgen dat medewerkers
de ruimte en expertise hebben om samen met een klant een oplossing uit te werken. Soms door te herstellen wat niet in één
keer goed is gegaan, soms door kennis, kunde, ervaring en netwerken in te zetten om klanten te helpen met het realiseren van
hun doelstellingen.
Balanceren tussen digitaal en menselijk contact
Als basisregel geldt dat alles wat voorspelbaar en repeterend is, gestandaardiseerd kan worden. En voor alles wat
gestandaardiseerd kan worden, bestaat in principe een digitale oplossing. Bijvoorbeeld via online selfservice. Zolang de
gestandaardiseerde oplossingen aansluiten bij de vragen van klanten, zijn klanten zeer tevreden.
Knelpunten ontstaan wanneer de oplossing voor klanten niet helemaal past. Of anders loopt dan verwacht. Dan is contact
nodig om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Menselijk contact waarin onderling vertrouwen, aandacht en
inlevingsvermogen centraal staan.
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Samenwerken aan klantvraagstukken staat los van
organisatiestructuren
Klantgerichtheid vraagt om een andere manier van organiseren
Organisaties kun je zien als systemen met een gedeelde gezamenlijke
logica. Als we naar de dominante logica van veel dienstverleners
kijken, zien we dat deze is gebaseerd op het gestandaardiseerd,
voorspelbaar en efficiënt leveren van diensten, met klanten als
externe factor die diensten afnemen. Dit zien we terug in de manier
waarop veel dienstverleners zijn georganiseerd.
Klantgerichte dienstverlening is een andere manier van kijken, denken
en doen. Het is gebaseerd op de logica om kennis, ervaring, kunde en
toegang tot netwerken bij elkaar te brengen rondom vragen van
klanten. De context en ervaring van klanten staan centraal in plaats
van het leveren van diensten
Effectief samenwerken rondom klantvragen als kernkwaliteit
Klantgerichte dienstverleners zijn georganiseerd om mensen en middelen bij elkaar te brengen rondom de vragen en
doelstellingen van klanten. Dit kan binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Het traditionele organisatiemodel maakt plaats
voor een model gebaseerd op verbinden, samenwerken en kennisdeling.
Een kernkwaliteit van klantgerichte dienstverleners is dat zij rondom vragen van klanten effectieve samenwerking kunnen
organiseren. Dat zij mensen bij elkaar weten te brengen die in staat zijn met anderen gezamenlijke doelen te realiseren. De
organisatievorm is situationeel en past zich aan naar de vragen van klanten. De dienstverlener is het verbindende platform dat
de mensen bij elkaar brengt en zorgt dat zij samen met klanten effectief kunnen samenwerken om vragen op te lossen en
doelstellingen te realiseren.
7

Klantgerichtheid ligt dichtbij, maar moet ontdekt
worden
Nieuwe mogelijkheden ontdekken
Waardevol blijven voor klanten is een continue ontdekkingstocht binnen de
context en ervaring van klanten. Dit vraagt om
• een open houding – de nieuwsgierigheid en bereidheid om op
ontdekkingstocht te gaan binnen de context van klanten
• loslaten – het lef om niet in huidige successen te blijven hangen
• reflectietijd – het vermogen om betekenis te geven aan de toekomst
zoals die zich aandient
• experimenteren – het testen, leren en verbeteren om te ervaren wat in
de praktijk werkt
Vernieuwing is geen aparte afdeling
Vernieuwing is geen apart georganiseerde activiteit. Wanneer de transitie naar klantgerichte dienstverlening is gemaakt, is
vernieuwing een natuurlijk onderdeel van de dienstverlening. Klantgerichte dienstverleners geven bij iedere vraag van
klanten nieuwe betekenis aan de kwaliteiten die ze in huis hebben.
Vernieuw door aandacht te geven aan onbenutte kwaliteiten
Bij de meeste dienstverleners zijn geen innovatieve revoluties nodig om ook in de toekomst waardevol te blijven voor klanten.
De waardevolle kwaliteiten zitten meestal al in de organisaties, maar zijn onderbelicht gebleven. Tot nu toe.
De kunst is om deze onderbelichte kwaliteiten te ontdekken, aandacht te geven en de ruimte te geven om te groeien. Vaak
vraagt dit om een andere manier van kijken naar de eigen organisatie – kijken vanuit het perspectief van klanten.
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Make Change Happen met gerichte ondersteuning
MCH dienstverlening

Wat we doen

Tarief (excl. BTW)

Het Expeditieplan

• Mogelijkheden in kaart brengen om de klantgerichtheid te verbeteren
• Routekaart uitwerken en draagvlak vergroten

€ 1.350,- per dag of
vaste prijs voor het
advies

De Kunst van
Ontdekken

• 2-daagse in company training voor max. 10 personen
• Ontdekken van kwaliteiten die de klantgerichtheid verbeteren
• Praktische kapstokken, reflectie en delen van eigen ervaringen, verrijkt
met ervaring MCH Consultancy

€ 6.000,-, excl.
locatiekosten

Samen op Expeditie

• Begeleiden en ondersteunen van leidinggevenden bij de
ontdekkingstocht naar meer klantgerichtheid in het veranderende
landschap van de verzekeringssector

€ 1.150,- per dag

Make Change Happen
faciliteren

• Begeleiden van groepen die vanuit een andere manier van kijken,
denken en doen met elkaar op zoek zijn naar nieuwe, klantgerichte
oplossingen
• Gebruik maken van LEGO® Serious Play®

€ 3.500,- per dag

Project management

• Concrete veranderdoelstellingen halen in korte iteraties, gericht op
vernieuwing en draagvlak verbreden
• Combinatie van project management, innovatie en
verandermanagement

€ 1.000,- per dag
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Het Expeditieplan: In 5 stappen de
ontdekkingstocht voorbereiden
1

Voorbereiden

• Aansluiten bij visie en
strategie
• Verbinding maken
met besluitvormer
• Energie en
enthousiasme creëren
• Inhoudelijk sterk
verhaal neerzetten
• Inspelen op huidige
issues
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Besluitvorming
tot pilot

• Plan voor pilot maken
• Afbreukrisico
verkleinen
• Speelruimte intern
waarborgen
• Randvoorwaarden
bepalen
• Denktank team
opzetten
• Positioneren pilot
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Kleinschalig
doen

• Klantgroep activeren en
onderzoeken
• Klantinzicht concreet
maken
• Business case
ontwikkelen
• Toegevoegde waarde
vaststellen
• Plan opstellen voor uitrol
• Quick wins identificeren
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Besluitvorming
tot programma

• Terugkoppeling
resultaten
• Programma verbinden
aan strategie
• Business case
uitwerken
• Programmaplan
opzetten
• Programmaorganisatie
benoemen
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Programma

• Programmaplan
uitwerken
• Planning resources
bepalen
• Rapportagelijnen
neerzetten

Betrokkenheid en afstemming als sleutel naar succes
Binnen iedere fase vindt afstemming plaats met de belangrijkste betrokken en besluitvorming voor de volgende fase met de
directie. Hiermee zorgen we dat het uiteindelijke plan een breed gedragen basis heeft waaraan vanuit verschillende
invalshoeken is bijgedragen.
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Training

De Kunst van Ontdekken – Mogelijkheden ontdekken om klantgerichter te worden?
De inhoud
Bent u op zoek naar mogelijkheden om de klantgerichtheid
van uw organisatie te verbeteren? Wilt u wegblijven van het
prijsgevecht om de gunst van klanten? Weet u dat de kennis
en ervaring van uw organisatie meerwaarde heeft voor uw
klanten en zoekt u een manier om dit commercieel te
maken? Laat u door ons 2 dagen meenemen om de kunst van
het Ontdekken te ontdekken!
Er zijn geen revoluties nodig om als verzekeraar meerwaarde
te leveren voor uw klanten. Met verrassend veel kwaliteiten
die uw organisatie nu al heeft, kunt u voor uw klanten
waardevoller zijn. En uw organisatie onderscheidend
positioneren! Tijdens onze Masterclass helpen wij u om deze
kwaliteiten van uw organisatie te ontdekken. Na 2 intensieve
dagen keert u terug met resultaten waarmee u direct aan de
slag kunt!

De doelstellingen
• Herkennen van kansen om meerwaarde te creëren voor klanten
• Positioneren van uw organisatie als klantgerichte dienstverlener
• Leren adviseren vanuit de context en denkwereld van klanten
• Ontwikkelen van duurzaam concurrerend voordeel
Het resultaat na 2 dagen
• Overtuiging dat u als verzekeraar meerwaarde heeft in een
digitale wereld
• Inzicht in de onderscheidende kwaliteiten van jouw organisatie
• Concrete handvatten om meerwaarde te leveren in de beleving
van klanten
• Nieuw perspectief op uw rol en positionering naar klanten

12

Samen op Expeditie – er zijn wanneer het lastig
wordt
Vertrouwd maatje om te sparren en mee te helpen
Iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor een grote
verandering, kijkt op momenten in vertwijfeling om zich
heen. Alles lijkt in beweging, mensen reageren op de
veranderingen, het is onrustig en veel onderwerpen
hebben je volle aandacht nodig.
Dan heb je een maatje nodig om je ideeën te ventileren,
om je energie te versterken en om te reflecteren. Die
zaken voor je oppakt wanneer de druk hoog is. Een
maatje dat spiegelt, meedenkt en je helpt de lastige
momenten in veranderprocessen te overwinnen. Dat
maatje, dat zijn wij!
Samen de transitie in gang zetten
Een transitie vraagt om lange adem en uithoudingsvermogen. De eerste stap is het moeilijkst: onderkennen en loskomen van
de huidige realiteit. Dit is de fase waarin wij de gids zijn om de transitie in gang te zetten. We helpen de eerste resultaten neer
te zetten. Ervaring leert dat het effect van onze ondersteuning je in de vervolgfases van de transitie verder gaat helpen:
• Positief veranderen: betrokkenen zijn in staat om belemmerende denkbeelden, overtuigingen en werkwijzen los te laten,
zodat ze vanuit een positieve insteek willen werken aan een mooie toekomst
• Mensen verbinden: vanuit een vernieuwde samenwerking blijken oplossingen mogelijk die tot voor kort ongedacht waren
• Zelf oplossen: een nieuwe groep koplopers is opgestaan die vol energie de verantwoordelijkheid neemt om de transitie tot
een succes te laten groeien
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Make Change Happen faciliteren – in korte tijd naar
een andere manier van oplossen
Make Change Happen faciliteren met LEGO® SERIOUS PLAY®
Werken aan een mooie toekomst in het besef dat de huidige manier van oplossen je niet
verder brengt? Dan is een andere manier van kijken, denken en doen nodig.
LEGO® SERIOUS PLAY® is de methode om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe
oplossingen. Door gerichte vraagstelling begeleiden we deelnemers om steeds een stap
dieper te gaan in het zoeken naar oplossingen. Iedereen beantwoordt de vragen door
een eigen 3D LEGO model te bouwen. Alle 3D modellen bij elkaar laten de collectieve
kennis van de groep zien en vormen de basis voor kennisdeling, probleem oplossen en
besluitvorming.
Met LEGO® SERIOUS PLAY® maken we maximaal gebruik van de potentie, het inzicht,
vertrouwen en betrokkenheid van alle mensen rond de tafel.
De voordelen van werken met LEGO® SERIOUS PLAY®
• Meer inhoudelijke verdieping en verbreding in minder tijd
• Betere en snellere besluitvorming
• Effectiever overleg voor iedereen
Het resultaat van werken met LEGO® SERIOUS PLAY®
• Oplossingen en besluiten waar iedereen zich aan committeert en uitdraagt, zelfs
wanneer niet iedereen inhoudelijk 100% eens is
• Iedereen is gehoord en betrokken, zodat niemand het excuus heeft om zich afzijdig te
houden bij vervolgacties
• Samen werken aan een mooie toekomst op basis van gezamenlijke uitgangspunten en
doelstellingen
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Meer informatie?
MCH Consultancy | Make Change Happen

Björn Bierhaalder

MCH Consultancy is in 2010 opgericht door Björn
Bierhaalder en Richard Cramer vanuit onze belofte: Make
Change Happen.
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06 – 201 26 038
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bjorn.bierhaalder@mch-consultancy.nl

l

nl.linkedin.com/in/bjornbierhaalder

Ons specialisme en ons speelveld
Wij helpen bedrijven in de verzekeringssector met hun
transitie naar meer klantgerichtheid.

Waarom wij bestaan
Wij verbinden de kracht en het talent van mensen om met
elkaar te werken aan een mooie toekomst.
Wij geloven dat als je mensen vanuit kracht en talent in de
juiste context bij elkaar brengt, er vanuit de verbinding
oplossingen ontstaan voor vraagstukken die hardnekkig en
onoplosbaar lijken. Wij hebben er ons vak van gemaakt om
dit soort contexten te creëren.

Richard Cramer
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06 – 208 38 800
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richard.cramer@mch-consultancy.nl
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nl.linkedin.com/in/richardcramer

Meer informatie
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