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Waarom is klantloyaliteit belangrijk?

• Meer omzet

• Blijven langer

• Doen aanbevelingen



Samen hetzelfde doel



Wat betekent 
het woord 
‘klant’?

Klant: verkorting van kalant

• Gaat terug naar een deelwoord van het oude Franse 
werkwoord chaloir

• ’Warm (chaud) zijn’ , geïnteresseerd 

• Latijnse woord calere



Klantbehoud draait om  

1. Weten wie je als klant wil hebben en waarom

2. Verankerd zijn bij je klant

3. Weten wat de klant van je vindt

4. Weten wat de klant van je verwacht

5. Weten wat jij van de klant verwacht

6. Weten wie je klanten niet meer zijn en waarom.



Wie wil ik als klant

• Wat zijn de criteria ?

• Hoe zwaar weeg je die ?  



De Meetlat

Criterium
Score 
(-5 tot +5)

Partnership

Klant gedraagt zich als prijskoper, alles is te duur. -5

De klant probeert gedurende het contract steeds te heronderhandelen. Vraagt geregeld om korting of geld-teruggave bij 
problemen of bij het niet nakomen van afspraken.

-3

De klant is bereid te investeren in het verbeteren van de samenwerking en stelt kwaliteit boven prijs +3

De klant communiceert duidelijk ons nodig te hebben om voor hen belangrijke doelen te realiseren. +5

Duidelijk beleid

Het beleid van de klant is weinig consistent. Er zijn veel operationele en korte termijn doelen en de lange termijn doelen 
veranderen nogal eens

-5

De verwachtingen van de klant veranderen veel. De aandacht richt zich vooral op actuele aangelegenheden en incidenten. -3

De klant accepteert een beperkt groeipad (langere horizon) voor het bereiken van doelen. +3

Er zijn duidelijke lange termijn verwachtingen en de klant accepteert een groeipad (lange horizon) voor het bereiken van 
doelen.

+5

Totaalscore



De klantnetwerktekening

• Wanneer is er sprake van een klant relatie

• Wie ken je bij de klant?

• Wie binnen het bedrijf hebben een relatie bij de klant?

• Wat is de mate van invloed van deze personen?

• Zijn ze ambassadeur ,coach, neutraal of tegenstander?
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Wat vindt en verwacht de klant van 
je? (En vice versa?) 

• Een op een interviews

• Feedback ophalen via internet

• Klant arena's met meerdere klanten

• Verwachtingsmeetings met een klant

• Steeds attent zijn: je hoeft niet te wachten op een georganiseerde actie!



Tevreden klanten

• Klanttevredenheid is de basis voor klantloyaliteit.

• Klanttevredenheid wordt bepaald door de verwachting van de klant.

• De mate van klanttevredenheid wordt bepaald door de mate waarin 
aan de verwachtingen wordt voldaan. 



Verwachting

• Wikipedia: Verwachting is de aanname of hoop dat een handeling of 
gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. Een verwachting kan 
realistisch zijn, maar dat hoeft niet. Als een verwachting niet uitkomt 
kan er sprake zijn van acceptatie, maar ook van teleurstelling, 
verwarring, onzekerheid of angst.  
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Verwachtingsmanagement

• Contract

• Verwachting 
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De verloren klant

• Neem elegant afscheid

• Leer van de verloren klant 



Opdracht I, de meetlat

• Werk in viertallen

• Bespreek met elkaar aan de hand van welke twee absolute criteria jij 
jouw een klant beoordeelt ( 5 minuten)

• Maak je eigen meetlat , zie formulier ( 15 minuten)

• Bespreek deze daarna met elkaar. Welke relatieve criteria worden er 
zoal genoemd?  (10 minuten)



Opdracht II, de netwerktekening

• Werk in viertallen

• Maak eerst  ieder voor zich, mbv formulier, een klantnetwerk tekening 
(15 minuten)

• Bespreek elkaars tekening . Wat valt op ? ( 15 min)

• Welke acties ga je miv. morgen ondernemen? 

• Noteer de belangrijkste bevindingen, deel die plenair. 



Tot slot

• Wat ga je morgen anders doen?


