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Stedin.net brengt Stedin en klanten dichter bij elkaar

Samen met Stedin heeft Capgemini voor de netbeheerder eerst een nieuwe digitale 
visie opgesteld, met een prominentere plaats voor online: het primaire kanaal voor 
klantbediening. Stedin.net is het eerste resultaat van die nieuwe visie. Klantcontact 
en klantinzicht vormen bij Stedin een belangrijke basis voor een duurzame relatie en  
een juist aanbod van informatie en diensten. Uitgebreid klantenonderzoek, dat naar 
aanleiding van het advies werd opgestart, leidde tot de conclusie dat customer ser-
vice centraal zou moeten staan op de website. En zo geschiedde. In minder dan vier 
maanden werd een responsive website gerealiseerd die aan alle eisen voldoet en 
ook echt voor en vanuit de klant gemaakt is.

Intuïtieve opzet 
Het is een zeer gebruikersvriendelijke en handige wegwijzer, die klanten van Stedin 
helpt bij vragen en problemen rond energievoorziening in de eigen woning. De hon-
derden pagina’s van de oude website zijn teruggebracht tot ca. 300. In combinatie 
met een zeer intuïtieve opzet is de site veel toegankelijker geworden en de informa-
tie beter vindbaar. Vanuit een centraal bedieningspaneel worden alle klanten vlot 
doorgelinkt naar de juiste antwoorden op hun vragen, het juiste kanaal of naar de 
instantie die het antwoord zou moeten geven. 

Laatste inzichten usability en user design
Capgemini heeft op basis van klantonderzoek het concept en design voor de web-
site gemaakt, waarbij gebruik werd gemaakt van de laatste inzichten in usability en 
user design. Voor het kiezen van de juiste menu’s en begrijpelijk taalgebruik op de 
site is gebruikgemaakt van informatie uit het callcenter van Stedin, dat jaarlijks een 

Capgemini hielp Stedin bij 
de ontwikkeling van een 
gebruikersvriendelijke en 
informatieve website voor 
klanten. Een succesvol, 
hands-on project dat 
in hoog tempo werd 
gerealiseerd. Met de 
lancering van dit nieuwe 
online servicekanaal voor 
klanten (stedin.net) is 
Stedin erin geslaagd om 
de klanttevredenheid te 
verhogen en de relatie met 
online klanten duurzaam 
te verstevigen.

“Ik ben als product owner in dit project zéér 
enthousiast over de nieuwe site, maar vooral 
ook de gekozen richting voor de toekomst. Het 
beoogde doel op de lange termijn is dat klanten 
alle informatie, acties en interacties met Stedin 
zelf online kan zien en doen en we self service 
bieden aan de klant waar mogelijk. Online wordt 
zo een belangrijk en volwaardig klantkanaal, 
waarbij ik verwacht dat dit een grote impact zal 
hebben op onze klanttevredenheid. We kwamen 
van ver op online gebied en ik vind dat we nu 
echt een site neer zetten waar we super trots  
op kunnen zijn!””

Tamar Biersma
Manager Klant & Aansluiting, Stedin
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miljoen calls te verwerken krijgt. De taal van de gebruiker is daardoor op de site terug  
te vinden. En waar de oude website niet toegankelijk was met smartphones, is de 
nieuwe website dat wel. Een belangrijke verbetering, want 50% van de bezoekers 
zoekt contact met de website via een mobile device. Inmiddels stijgt het aantal  
webbezoekers snel en lijkt nu al duidelijk dat de eerste lijn in het contactcenter  
wordt ontlast. 

Klantperspectief
Naast heldere beantwoording van de meest voorkomende vragen wordt op stedin.net 
ook uitgelegd hoe de energiemarkt werkt en welke partijen daarin een rol spelen. Door 
de duidelijke afbeeldingen, de rustige opmaak en het eenvoudige taalgebruik vanuit 
klantperspectief, is de site heel overzichtelijk, toegankelijk en prettig in gebruik. Klanten 
kunnen bovendien met behulp van digitale formulieren veel zaken online afhandelen. 
Daardoor worden de processen bij Stedin aanzienlijk versneld en vereenvoudigd,  
waar ook de klant weer van profiteert. En juist omdat bij Stedin klanttevredenheid de  
belangrijkste drijfveer is, stond niet de businesscase centraal maar een betere dienst- 
verlening. Operational Excellence was daarbij geen doel maar een prettige bijkomstig-
heid. Wat niet wegneemt dat er aanzienlijke besparingen zijn gerealiseerd. 

Intensief samengewerkt
Er is heel intensief met de professionals van Stedin samengewerkt in dit project. 
Naast advies werd er ook daadwerkelijk meegewerkt in wisselende teamsamen-
stellingen en uiteenlopende workshops bij Stedin op locatie. Daarnaast ondersteunt 
Capgemini Stedin met Quality Assurance en bij de teamsamenstelling voor het 
beheer en onderhoud van de website, dat in handen is gekomen van de business. 
De website is genomineerd voor de publieksprijs ‘website van het jaar’ en de Benelux 
Sitecore® Experience Awards. De komende jaren zal de functionaliteit worden uitge-
breid met aandacht voor de zakelijke klanten, branding en de maatschappelijke rol 
van Stedin in de samenleving.

Over Capgemini 
Met bijna 145.000 mensen in ruim 
40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande 
aan bieders van consulting-, tech- 
nology- en outsourcingdiensten.  
In 2014 rapporteerde Capgemini 
Group een omzet van 10,571 miljard 
euro. 
Samen met zijn klanten creëert en 
realiseert Capgemini resultaat- 
gerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de 
klantbehoefte. 
Als een cultureel diverse organisatie 
heeft Capgemini zijn eigen onder-
scheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik 
van het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.

Meer informatie via: 

www.nl.capgemini.com

Stedin is een onafhankelijke  
netbeheerder die voor zo’n twee 
miljoen klanten de aanleg, het 
onderhoud en het beheer van 
energienetten verzorgt.  
De onderneming staat onder 
toezicht van de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM). Enig 
aandeelhouder is Eneco Groep die 
op haar beurt weer in handen is van 
ruim 50 gemeenten waarin Stedin 
actief is. 

Meer informatie via: 
www.stedin.net
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Goedgekeurd door

“Het live gaan van de site is een mooie 
mijlpaal voor Stedin en natuurlijk 
voor de klanten van Stedin, hierdoor 
zijn we beter in staat in te spelen op 
onze klantwensen! Klanten kunnen 
online informatie vinden, ontzorgd en 
geholpen worden. Onze ambitie is 
zeker om het online platform verder 
uit te breiden en te professionaliseren 
in de komende jaren. Dit succes nu is 
mede dankzij de samenwerking met 
Capgemini tot stand gekomen, een 
gezamenlijk succes!...”

Carolien Wynia
Program manager, 
Stedin


