
I d e n t I f I e r ;  s e c t o r  o r  o f f e r I n g ;  a k k u r a t  b o l d  7 / 1 2 ;  1  l I n e  m a x I m u m 

Europees benchmarkonderzoek B2C-
energieleveranciers 2011 - de hoofdpunten 

Kosten en winstgevendheid van Nederlandse en  
Europese leveranciers vergeleken





Section Intro

Section Title

1Footer Right; Document Title Akkurat Bold 6.5pt; maximum 1 lineEuropees benchmarkonderzoek B2C-energieleveranciers 2011 - de hoofdpunten 

Capgemini Consulting vergelijkt kosten en winstgevendheid 
van 39 Europese B2C-leveranciers

In een markt met lage marges, 
toenemende concurrentie en 
hoge klantverwachtingen is het 
beheersen van kosten essen-
tieel om de winstgevendheid 
te verbeteren.

De nettomarges van B2C-energie-
leveranciers zijn laag (ongeveer 3%). 
Uit onze enquêteresultaten blijkt dat 
het een op de drie leveranciers niet 
lukt om winst te genereren in het 
huishoudelijke segment. Bovendien 
kan in de meest competitieve omge-
vingen zoals het Verenigd Koninkrijk 
of Nederland een klein verschil in 
prijs of een gebrek aan klantentevre-
denheid een grote invloed hebben  
op het behouden van klanten. 
Kostenbeheersing van de bedrijfs-
voering en klanttevredenheid zijn 
essentieel voor een sterke concurren-
tiepositie en winstgevendheid. 

In het Europese multi-client utilities 
benchmarkonderzoek analyseert 
Capgemini Consulting de drie 
drijfveren voor winstgevendheid 
van B2C-leveranciers: cost to serve 
(CtS), cost to acquire (CtA) en 
marketingkosten. Het doel van de 
studie is om de leveranciers te helpen 
hun huidige positie te beoordelen en 
zich te vergelijken met de best pre-
senterende bedrijven in Nederland 
en Europa. Inzicht in de prestaties 
helpt om de groeiende verschillen en 
bijbehorende strategieën te begrijpen 
en geeft een aantal handvatten om 
lagere CtS, CtA en marketingkosten 
te realiseren. 

39 Europese leveranciers 
namen deel aan het derde 
benchmarkonderzoek  

Dankzij de 39 deelnemers is de 
Europese benchmark van Capgemini 
Consulting uniek in de branche. Bij 
de eerste editie in mei 2009 deden 
twintig leveranciers mee aan het on-
derzoek. De deelnemers in de laatste 
editie zijn afkomstig uit zeventien 
landen en omvat daarmee bijna alle 
grote EU-lidstaten, die overigens  
allemaal op een ander niveau van 
competitie verkeren. Daarnaast bevat 
de laatste editie zes van de twaalf 
grote Europese energieleveranciers. 
Er zijn grote verschillen in omvang, 
naast de bekende grote spelers zijn 
ook kleinere spelers en nieuwe toe-
treders meegenomen. Samen komt 
dat neer op 90 miljoen contracten 
in de B2C-retailmarkt. Tweederde 
van de deelnemers biedt zowel 
elektriciteit als gas aan; de helft van 
de deelnemers biedt hoofdzakelijk 
elektriciteit en 15% biedt voorname-
lijk gas aan; acht bedrijven hebben 
enkel elektriciteitscontracten en twee 
hebben enkel gascontracten in hun 
aanbod opgenomen.

“Hetgene dat de benchmark-
methodiek van Capgemini Consulting 
positief onderscheidt van andere 
benchmarkonderzoeken is dat niet 
appels met peren worden vergeleken. 
Je ontvangt betekenisvolle resultaten 
waarmee je daadwerkelijk kunt 
werken! 

”  
Mainova AG 
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Alle deelnemers ontvangen  
een uitgebreid rapport met aan-
bevelingen en vergelijkingen  
op maat.  

Het rapport bevat aanbevelingen en 
gedetailleerde vergelijkingen van 
relevante concurrenten (peer groups) 
waardoor verdere grondige analyse 
en actieplannen mogelijk worden 
gemaakt. 

Wij maken de kosten internationaal 
vergelijkbaar door het gelijkstellen  
van de Purchase Power Parirty (PPP) 
en de verschillen in arbeidskosten 
door het opstellen van peer groups 
met vergelijkbare kenmerken, zoals  
land, grootte en concurrende 
omgeving.

Iedere participant ontvangt de resul-
taten en vergelijkingen in de lokale 
valuta. De kosten worden geanaly-
seerd per categorie, proces en kanaal 
en deze worden tevens gekoppeld 
met de zakelijke Key Performance 
Indicators (KPI).

 “Onze eerste deelname aan het 
benchmarkonderzoek van Capgemini 
Consulting heeft ons geholpen om 
acties te initiëren voor het verbeteren 
van onze prestaties. Onze tweede 
deelname belichtte de financiële 
gevolgen. 

”  
Romande Energie Commerce SA 

Figuur 1: Participerende leveranciers op de kaart

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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Het is duidelijk dat het liberali-
seren van de Europese elektri-
citeitsmarkt grote impact heeft 
op de kosten. 

Leveranciers in geliberaliseerde 
markten hebben in het eerste jaar 
bijna tweemaal zo veel kosten als 
leveranciers in landen zonder effec-
tieve concurrentie.  Alle leveranciers 
worden gegroepeerd op basis van de 
competitieve omgeving en het aantal 
klanten. Bij het analyseren van de 
gemiddelde kosten van deze groepen 
(zie figuur 2) zien we dat: 
n de kosten voor de leveranciers ho-

ger zijn gedurende de eerste jaren 
na het openen van markt. 
- +100% voor marketingkosten
- +50% tot +90% voor CtA
- +25 tot +65% voor CtS

n omvang maakt economies of scale 
mogelijk: tussen 10% en 33% voor 
CtS

Splitsing en aanpassing aan  
de competitie zijn kostbaar

Leveranciers die al een paar jaar 
in een concurrerende omgeving 
opereren, hebben eveneens hogere 
kosten. Dit is het gevolg van meer-
dere factoren: 

n Aanpassing van marketing- en 
salesstrategieën

 Met de openstelling van de markt 
en toenemende concurrentie kun-
nen klanten overstappen voor een 
goedkopere prijs of als ze ontevre-
den zijn. Leveranciers moeten hun 
loyaliteits- en acquisitiestrategieën 
hierop aanpassen. Hoe positioneer 
ik het merk, op welke segmenten 
richt ik mijn proposities en hoe 
bereik ik de doelgroep tegen de 
laagste kosten?

 Deze wijziging aan de klantzijde 
heeft impact op de processen en 
de kanalen. Leveranciers proberen 
nieuwe aanpakken uit en ontwik-
kelen transformatieprogramma’s. 

n Marktregulering 
 Marktregulering rondom de split- 

sing heeft grote impact op de ope- 
rationele processen en IT-systemen. 
Leveranciers hebben diepgaande 
transformaties van organisaties en 
processen doorgevoerd, die nog 
niet volledig zijn geoptimaliseerd. 
Ze hebben grote investeringen in 
IT-systemen gedaan om zich aan 
de nieuwe omgeving aan te passen. 

 In de context van economische 
crisis, hebben deze transformaties 
de ‘meter to cash’-processen ver-
zwakt. Dit leidt tot een hoger risico 
van slecht inbare tegoeden. 
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Figuur 2: Gemiddelde cost to serve en cost to acquire per groep

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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Omvang en commerciële volwassenheid beïnvloeden  
de kosten 

Operationele kosten zijn €7 
hoger per contract voor leveran-
ciers die recent op de markt zijn 
gekomen 

€7 komt voort uit een groei van +50-
60% van de kosten, te verklaren door 
een verdubbeling van de  arbeidskos-
ten (fte + outsourcing), terwijl andere 
OPEX (operating expenditures)  
(inclusief banking, telco, print  
en mail) 20% lager zijn. 

Bij het analyseren van de processen, 
blijkt het verschil geconcentreerd te 
zijn op klantenservice, inning van de 
rekeningen en de relatie met de net-
beheerder. We zien ook dat retailers 
met competitie in een jaar 35% meer 
klantcontact hebben (zie figuur 3). 

Slecht inbare tegoeden van 
nieuwe toetreders zijn drie keer 
zo hoog 

Zo kunnen wanbetalers profiteren 
van de opengestelde markt door over 
te stappen van de ene naar de andere 
retailer om afschakeling te voor- 
komen. Dit verschijnsel, benoemd 
door meerdere participanten, is ver- 
gelijkbaar met wat er gebeurde in  
de telecommarkt voor het invoeren  
van de zwarte lijsten (zie figuur 4).

De transformatie van de processen 
heeft ook de meter to cash-keten 
verzwakt. Grote spelers lijken hier 
meer last van te hebben, omvang is 
geen voordeel wanneer het gaat om 
het beheersen en optimaliseren van 
het  end-to-end proces.

Figuur 3: Gemiddelde operationele cost to serve per groep

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark

Figuur 4: Gemiddeld bedrag van slecht inbare tegoeden per groep 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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Schaalgrootte beïnvloedt de over-
headkosten in positieve zin: grote 
spelers hebben gemiddeld 40% min-
der overheadkosten vergeleken met 
kleinere spelers (zie figuur 5).  

Overheadkosten halveren in 
de verschillende stadia naar 
volwassenheid 
Dit komt waarschijnlijk voort uit  
druk vanuit de competitie en aan-
deelhouders. Aangezien deze kosten 
slechts 12% van de CtS vertegen-
woordigen, biedt een besparing van  
€1 tot €3 per contract op overhead-
kosten slechts gedeeltelijke compen- 
satie voor de geobserveerde additi-
onele kosten van €7 op de operatio-
nele kosten (zie figuur 5). 

Grote retailers in competitieve 
markten hebben tweemaal  
hogere IT-kosten 

Voor de kleine spelers is het ver-
schil 20%, waaruit blijkt dat grote 
spelers meer last dan plezier hebben 
van hun omvang als het gaat om de 
IT-kosten. Grote bedrijven beheren 
gemiddeld bijna twintig keer zo veel 
contracten, maar in plaats van te pro-
fiteren van de schaalgrootte hebben 
zij hogere kosten als gevolg van meer 
en complexere IT-oplossingen (zie 
figuur 6).

Figuur 5: Gemiddelde overheadkosten per groep 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark

Figuur 6: Gemiddelde IT-kosten per groep

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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Leveranciers proberen nieuwe communicatie-  
en transactiekanalen uit 

De acquisitiekanalen veran-
deren drastisch wanneer de 
concurrentie toeneemt    

In landen met weinig concurrentie 
gebruiken retailers voornamelijk 
traditionele kanalen, zoals inbound 
callcenters en retailwinkels/klanten-
balies naast het internetkanaal.

Naarmate de competitie toeneemt, 
kunnen de meeste retailers niet 
meer enkel vertrouwen op inbound 
kanalen (met name telefoon, e-mail 
en internet). Ze zoeken naar nieuwe 
acquisitiestrategieën om het verloop 
van klanten te compenseren. Ze  
proberen nieuwe kanalen uit, naast 
het traditionele inbound callcenter  
voor een groter deel van hun klanten- 
werving. 

Leveranciers die een lange tijd in 
een competitieve omgeving opere-
ren, gebruiken een verscheidenheid 
aan kanalen. Ze hebben allemaal 
ten minste drie belangrijke kana-
len en de fractie van de inkomende 

telefoons is minder dan eenderde. 
Bijna geen een leverancier gebruikt 
winkels of winkelketens. 

Geen unieke kanaalmix om de 
cost to acquire te verlagen    

De vijf retailers met de laagst CtA in 
een competitieve omgeving hebben 
een zeer verschillende kanaalmix. 
Ieder heeft een mix, aangepast aan 
zijn marktpositie en context (zie 
figuur 7). Een ‘silver bullet’ strategie 
voor kanaaloptimalisatie bestaat niet. 
Bovendien, er is geen duidelijke link 
tussen werving en kanalen, zelfs niet 
voor het internet. 

Communicatiekanalen beïn-
vloeden transactiekanalen en 
kosten 

Een kleine retailer meldde dat een 
reclamecampagne een piek van tele-
foongesprekken veroorzaakte door-
dat bezorgde klanten de uitgezonden 
boodschap verkeerd begrepen. We 
merken dat sommige retailers een 

hoop service-contactmomenten 
kennen, enkel om informatie te 
verschaffen. 

n Een op de drie participanten heeft 
minder dan 0,1 klantcontact per 
contract per jaar met het doel 
informatie te verlenen.

n Daarentegen heeft 20% hiervan 
meer dan 0,5 klantcontact per con-
tract per jaar, twee participanten 
hebben gemiddeld meer dan één 
klantcontact per contract per jaar, 
enkel om informatie te verschaffen. 

Deze bevindingen moeten een 
aanleiding vormen om de commu-
nicatiestrategie te herzien, inclu-
sief de keuze en consistentie van 
boodschappen en kanalen.  

Vanuit onze ervaringen met ver-
schillende industrieën, zijn we 
ervan overtuigd dat de meeste  
leveranciers de cross-channel-
aanpak voor communicatie en het 
uitvoeren van transacties verder 
kunnen optimaliseren.

6

Figuur 7: Kanaalmix voor werving - vijf best presenterende participanten 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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Wat valt op wanneer we inzoomen op de Nederlandse 
deelnemers?

Uiteraard zijn de meeste conclusies 
van het onderzoek vertrouwelijk en 
alleen inzichtelijk voor de deel-
nemende bedrijven. Toch kunnen 
we wel een aantal meer algemene 
bevindingen presenteren. 

Nederlandse leveranciers 
maken fors hogere kosten voor 
service aan klanten, klantac-
quisitie en marketing. 

Waar Europese energieleveranciers 
voor hun 90 miljoen klantcontracten 
per klantcontract gemiddeld €28 
per jaar kwijt zijn aan servicekosten, 
betalen Nederlandse energieleveran-
ciers voor ieder klantcontract €36 
per jaar. Niet alleen de kosten voor 
service, maar ook de kosten voor 
klantacquisitie en marketing zijn 
hoger dan het EU-gemiddelde.   

Hoe kan dit verschil verklaard 
worden?

De hogere kosten kunnen voor een 
belangrijk deel verklaard worden 
door de verregaande liberalisering 
van de Nederlandse energiemarkt. 
Hierdoor geldt Nederland als een van 
de meest competitieve markten van 
Europa, waardoor de kosten voor het 
werven en bedienen van klanten ho-
ger uitvallen. Dit beeld verandert niet 
wanneer de bedrijven die opereren 
in niet-competitieve markten, zoals 
in Oost-Europa, uit het resultaat 
gefilterd worden.  

Liberalisering

Nederland is een van de meest geli-
beraliseerde en competitieve markten 
van Europa. De liberalisering heeft 
de kosten van de klantbediening 
verhoogd. De komende anderhalf 
jaar worden bijvoorbeeld opnieuw 
belangrijke investeringen voorzien 

om nieuwe wet- en regelgeving te 
implementeren onder andere voor 
de introductie van slimme meters. 
Het is de vraag of extra efficiencyver-
beteringen opwegen tegen de extra 
kosten. 

De verregaande liberalisering van 
de energiemarkt vergt omvangrijke 
investeringen in IT in Nederland. 
Veel aandacht gaat dan ook uit naar 
het beheersen van de IT-kosten.  
Het aandeel van IT in de kosten die  
gemaakt worden om de klant te 
bedienen, is gemiddeld 9% waardoor 
een exclusieve focus op IT beperkte 
kostenreducties oplevert. Het gaat 
om de effectiviteit van IT, die poten-
tieel 75% van de totale kosten kan 
beïnvloeden.

Marketing en sales

Leveranciers spenderen bovendien 
meer geld aan marketing en acquisi-
tie dan hun Europese concurrenten 
om het marktaandeel uit te breiden 
of juist te verdedigen. Nederlandse 
energieleveranciers zien we na de 
liberalisering steevast terugkomen  
in ranglijsten met bedrijven, die  
fors investeren in marketingcom- 
municatie.

Winstgevendheid

De nettomarges in de huishoudelijke 
markt zijn erg laag. Uit het onder-
zoek blijkt dat het een op de drie 
Europese leveranciers niet lukt om 
winst te genereren. Bovendien kan  
in de meest competitieve omgevin-
gen zoals het Verenigd Koninkrijk  
of Nederland, een klein verschil in 
prijs of een gebrek aan klanttevre-
denheid een grote invloed hebben  
op klantverloop. 

Het beheersen van de kosten voor de 
bedrijfsvoering en de klanttevreden-
heid zijn essentieel voor een sterke 
concurrentiepositie en winstgevend-
heid. Lage kosten om klanten te 
bedienen zijn essentieel om een ge- 
zonde marge op het klantenbestand 
te realiseren. Het onderzoek laat 
echter ook zien dat de ‘kampioen 
lage kosten’ in klantbediening niet 
automatisch de grootste winstmarge 
pakt. Naast een lage CtS bepalen het 
prijsbeleid, een effectieve acquisitie-
strategie en marketing mede de 
winstgevendheid.

Klanten die als beste in staat zijn 
de shift te maken van traditionele  
kanalen naar online klantbedie-
ning en acquisitie kunnen hun 
kosten significant verlagen. 
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Digitale transformatie: wat betekent dat voor de energieleveranciers?

Een kwart van de deelnemers leest al het commentaar van klanten op het web, acht deelnemers hebben een Facebook-
applicatie. De toekomstige energieklant is meer en meer een digitale klant. De digitale klant bankiert online, gebruikt smart-
phones om muziek te kopen, een tablet om boodschappen te doen en brengt online gekochte kleren terug die niet passen.  
De digitale klant is online op de sociale netwerksites, is prijs- en merkbewust en twittert naar een groot aantal volgers van  
zijn Twitter-account. De demografie varieert van land tot land maar de trend is duidelijk zichtbaar. 

De toekomstige energieleverancier is een leverancier die inzicht wenst in de wijze waarop de digitale klant zijn diensten  
wil ontvangen. Deze leveranciers gaan hun diensten via digitale apparaten aanbieden, toegang krijgen tot informatie over 
klantgedrag en inzichten afleiden uit een grote hoeveelheid informatie met als doel het optimaliseren van winstmarges.  
Deze wijze van werken kan zowel de CtS, de marketingkosten alsook de CtA reduceren.  

De meerderheid van de leveranciers in Europa gebruikt momenteel minstens één digitaal kanaal. De uitdaging ligt in de 
transformatie naar en de adoptie van digitale kanalen. Een shift van kanalen voor een selecte groep klanten, die het voor 
simpele interacties gebruikt, naar een primair kanaal voor veelzijdige communicatie met de klant. De energieleveranciers  
die dit doen, zetten hun kanaalmix op zijn kop, waarbij de digitale kanalen de traditionele kanalen gaan terugdringen.  
Om deze radicale verandering te bereiken, is er één hoofdvraag die beantwoord dient te worden: “Waarom zou een klant  
contact opnemen met de leverancier via digitale kanalen?”

De voordelen van digitale transformatie kunnen worden gerealiseerd door uit te gaan van de volgende drie uitgangspunten:

n Een sterke basis
Alhoewel klanten gemiddeld relatief weinig contact opnemen met hun leverancier, vergeleken met andere sectoren,  is hun 
ervaring vaak niet optimaal. Klanten komen terecht in verkeerde kanalen voor de gewenste transactie; de oplossing is te vaak 
van lage kwaliteit. Dit komt doordat organisatieafdelingen nog veel in silo’s werken, gebruikmaken van verschillende data en 
diensten aanbieden via een verscheidenheid aan kanalen. De basis leggen voor het leveren van een goede klantervaring op 
alle kanalen, inclusief de digitale kanalen, is het begrijpen van de klantbehoefte en data, procesoptimalisatie en het leveren 
van een consistente en prettige klantervaring. 

n De transformatie van een energieleverancier naar een energieprovider met toegevoegde waarde te leveren diensten
Veel leveranciers beginnen digitale kanalen te gebruiken voor het uitvoeren van transactie-gebaseerde diensten (betalen  
van een factuur, doorgeven van een verhuizing of het verstrekken van een meteropname). Om van de digitale kanalen een 
hoofdkanaal van communicatie te maken, moeten er toegevoegde waarden worden aangeboden. Dit kan op een aantal 
manieren.

- Leveren van een groter productportfolio, ondersteund door adviezen en educatie
Veel leveranciers hebben een ambitie om hogere inkomsten te genereren uit producten anders dan enkel energie, zoals 
zonnepanelen en andere energiebesparende apparaten. In de huidige prijsgevoelige en milieubewuste wereld zoeken 
klanten naar manieren om deze diensten af te nemen en daarmee hun rekeningen te verlagen en de impact op het milieu  
te verkleinen.  
Echter, klanten raken vaak in de war over welke van deze extra diensten voor hen van toepassing kan zijn en de impact die 
het met zich meebrengt. Digitale kanalen zijn bij uitstek geschikt voor het aanbieden van een persoonlijke en op maat 
geleverde dienst. 

- De kracht van een gemeenschap 
Klanten praten over leveranciers, of ze het nu leuk vinden of niet. De uitdaging is om te begrijpen wat de klanten over een 
organisatie zeggen en deze inzichten om te zetten in acties om de perceptie bij de klant over de organisatie te verbeteren.  

- 'Gamification' 
Het inzetten van een spel om klanten aan te moedigen om een kanaal te adopteren en bepaalde gedragingen aan te 
moedigen. Klanten zullen via deze route een reden hebben om zich vaker bezig te houden met leveranciers; dit kan gaan 
over het doen van simpele transacties en andere zaken, zoals energiebesparing. Wat mogelijkheden biedt voor het sturen 
van gedragingen, verbeterd klantinzicht en het versterken van het merk. 

n Klantkanalen zijn niet genoeg: digitale transformatie houdt niet alleen op bij de kanalen voor de klant. Om alle voordelen 
te benutten moet een organisatie haar businessmodel herinrichten, met name het operationele model, de channelstrategie 
en de strategie voor klantinteractie en klantenservice. Het volledige spectrum van een organisatie inclusief de mensen, 
processen, technologie en klanten komt aan de orde. 
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Een complete analyse van de kostenstructuur  
en gerelateerde KPI’s

Cost to serve is gegroeid in één 
jaar 

Bij het vergelijken van de gemiddelde 
(€26,80/contract) CtS in deze editie 
met het gemiddelde uit vorige edities 
(€35,70), zou men kunnen denken 
dat deze kosten afgenomen zijn. 
Dit is echter schijn doordat meer 
efficiënte retailers opgenomen zijn in 
ons onderzoek: kleine spelers op de 
markt opengesteld aan de competi-
tie voor een lange periode en grote 
gevestigde partijen op de markt, 
zonder competitie. In werkelijkheid 
is voor de negen participanten van 
vorig jaar de CtS gemiddeld gegroeid 
met 6%. De component general CtS 
(figuur 8) is ongeveer gelijk gebleven 
(een 10%-stijging in slecht inbare 
tegoeden wordt gecompenseerd door 
dalingen van 1% op IT en 3% op 
overheadkosten en andere kosten). 

Figuur 8: Cost to serve decompositie - gemiddelde kosten

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark

De stijging in CtS is toe te schrijven 
aan de met 12% gestegen operatio-
nele CtS; vooral te verklaren door 
een 40%-verhoging op outsourcing 
(bijvoorbeeld kosten van externe 
callcenters, incassobureaus etc.). De 
stijging is vooral geconcentreerd op 
het innen (+40%) en ook op klanten-
service en facturering (+6% ieder). 
Retailers hebben 11% meer telefoon-
gesprekken gepleegd in 2010 dan in 
2009 (zie figuur 8).   

Opmerkingen: bovenstaande waar-
den zijn een gemiddelde uit onze 
verzameling en reflecteren niet de 
specifieke situatie van een peer 
group. De kosten zijn uitgedrukt in 
euro’s en gecorrigeerd met Purchase 
Power Parirty en arbeidskosten 
volgens het Europese gemiddelde. 
Bovendien, lezers dienen te beseffen 
dat een vergelijking misleidend kan 
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“Een van de sterke punten van dit 
benchmarkonderzoek is de moge-
lijkheid om performance af te wegen 
tegen klanttevredenheid-KPI’s. 

”  
GDF SUEZ France 
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Figuur 9: Eerste gesprek oplossing en klanttevredenheid 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark

zijn als andere definities dan de onze 
worden gebruikt of als de kosten niet 
volledig worden geïdentificeerd. 

Verbeteren klantcontact ratio 
en shift naar kanalen met lage 
kosten 

We hebben de link tussen CtS en 
kanaal-gerelateerde KPI’s geanaly-
seerd door middel van het aantal 
contactmomenten per kanaal, kosten 
per kanaal en de reden voor ieder 
contactmoment.  

Hoe meer klantcontact, des te 
hoger de CtS. Alle retailers die veel 
klantcontact (meer dan één per con-
tract per jaar) hebben, laten een hoge 
CtS zien terwijl retailers met een lage 
CtS erin slagen om de klantcontact-
ratio laag te houden (minder dan 
0,6). We hebben een hoge correlatie 
ontdekt tussen CtS en het aantal 
klantcontacten gerelateerd aan fac-
turering en betaling. In feite zijn de 
meeste klanten tevreden wanneer 
ze weinig klantcontact hebben met 
hun energieretailer en niet te maken 
krijgen met fouten. 

Verder, wanneer de kosten per kanaal 
worden geanalyseerd, is het duidelijk 
dat de CtS niet stijgt wanneer het 
aantal gedigitaliseerde klantcontac-
ten stijgt (zoals internet en interac-
tieve voice response). Aan de andere 
kant, beantwoorden van klantbrieven 
is het kostbaarste kanaal. Dit onder-
streept opnieuw het belang van het 
herzien van de strategie voor de ge-
bruikte kanalen en het inzetten van 
een digitale aanpak. De benaderin-
gen moeten bouwen op operationele 
excellentie, zoals opgemerkt door een 
participant bij wie de uitval van de 
website leidde tot een overbelasting 
bij de callcenters en uiteindelijk tot 
een groter aantal brieven en klachten. 

De prestatie van het call-
center beïnvloedt de CtS en 
klanttevredenheid 

We hebben ook het verband tussen 
kosten en callcenter-KPI’s geanaly-
seerd: de prestaties van de callcen-
ters (inclusief first call resolution, 
total handling time, en access rate), 
klanttevredenheid, klachten en het 
verloop van klanten zijn hierbij 
onderzocht. 

Door het uitvoeren van deze analyse 
hebben we een correlatie gevonden 
tussen ’first call resolution’ en klant-
tevredenheid (zie figuur 9).

Figuur 10: Klachtredenen  

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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Meetdata, facturering en in-
cassostrategieën spelen een 
hoofdrol in de performance  

Het is essentieel voor retailers om 
robuuste meter to cash-processen  
te hebben: meteropname, facture-
ring, betaling en inning. Accurate 
informatieverzameling en -deling 
met klanten zal het aantal klachten  
reduceren en de kosten voor de me-
dewerkers die de klachten moeten 
oplossen, verlagen. In ons onderzoek 
heeft tweederde van de klachten 
betrekking op slechte processen (zie 
figuur 10).
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We hebben de verbanden van CtS 
met facturering, betaling en incasso-
strategieën geanalyseerd (inclusief 
frequentie, gebruikte middelen, 
geschatte rekeningen, strategie voor 
de bemetering, en foutratio’s). 

CtS gaat ook over meter to 
cash-efficiëntie  

Steeds meer klanten verkeren in 
financiële moeilijkheden, die leiden 
tot schulden die ze niet (kunnen) 
betalen. We hebben de prestaties van 
de meter to cash-keten geanalyseerd: 
de kosten van de processen (facture-
ring, betaling, inning en resulterende 
slecht inbare tegoeden) en verbanden 
met incassostrategieën onderzocht. 

Door het evalueren van de efficiëntie 
van het end-to-end proces, hebben 
we kosten bepaald tussen €5 en €10 
per contract voor de meeste leveran-
ciers. Leveranciers met hoge onin-
bare schulden zijn relatief meer kwijt 
aan facturering, betaling en inning. 
Dit demonstreert het belang van het 
managen van ieder proces binnen de 
totale keten. 

Het is evident dat lokale wet- en 
regelgeving, bijvoorbeeld regelgeving 
die klanten beschermt (bijvoorbeeld 
klanten niet afsluiten in de winter), 
een aanzienlijke impact hebben. We 
hebben nog geen manier gevonden 
om hun financiële impact te meten.  
Desalniettemin, zien we prestatie-
verschillen binnen eenzelfde land, 
waaruit blijkt dat strategie en imple-
mentatie van processen een belang-
rijke rol spelen.  

Retailers moeten hun inningstra-
tegieën aanpassen aan een nieuwe 
context:

n processen & IT-oplossingen zijn 
veranderd, hierdoor is de meter to 
cash-keten verzwakt;

n ontkoppeling moet nu met de net-
beheerder worden afgestemd;

n klanten met slecht inbare tegoeden 
kunnen makkelijk overschakelen 
naar een andere leverancier.
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Iedere deelnemer ontvangt een uitgebreid rapport

Aan iedere participant leveren we een uitgebreid overzicht van de CtS, CtA en de 
marketingkosten. Het overzicht is gerelateerd aan relevante business-KPI’s, zodat 
ze de relatieve prestaties kunnen vergelijken met relevante peer groups en de 
afstand tot de best presterende partij bepaald kan worden. 

De kostenboom is een makkelijk toegankelijke kaart van de prestatieniveaus (zie 
voorbeeld). Het voorbeeld laat een typische situatie van CtS zien (meter to cash  
en IT in dit voorbeeld) (zie figuur 11).

In de meeste gevallen bevestigt deze analyse wat de participanten al vermoedden. 
In sommige gevallen zijn de participanten verrast door sommige elementen. Maar 
in alle gevallen geeft het een duidelijk bewijs voor het gebied dat verbetert dient te 
worden, een evaluatie van het potentieel tot verbetering en een indicatie voor de 
onderliggende redenen.

Figuur 11: Voorbeeld van een cost to serve-prestatieanalyse 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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“One of the strengths 

of this benchmark is 

the ability to balance 

cost performance with 

customer satisfaction 

KPIs.”

GDF SUEZ France 

We deliver to each participant comprehensive views of their Cost 
to Serve, Cost to Acquire and Marketing Costs linked with relevant 
business KPIs

We provide information to each participant so that they know their relative 
performance compared with their peers and the gap to best performers.

The cost tree becomes an easy-to-understand map of performance levels. The sample 
shows a typical situation of CtS with a global performance based on heterogenous 
performances with difficulties in some areas (Meter to Cash and IT in this sample) (see 
Figure 11). 

  

In most cases, this analysis confirms what the participant already felt. In some cases, 
participants are surprised by some elements. But in all cases it gives solid evidence on 
the main area for improvement, an evaluation of improvement potential and a hint of 
the underlying reasons.

Figure 11: Example of a Cost to Serve tree performance analysis

Source: Capgemini Consulting – European Multi-Client Retail Utilities B2C Benchmark
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It is obvious that local regulations 
protecting customers (like restrictions 
on disconnection) may have a 
signifi cant impact. We have not 
yet found a way to measure their 
fi nancial impact. Nevertheless, we 
observe performance discrepancies 
within the same country showing that 
strategy and process implementation 
play a key role. 

Retailers have to adapt their 
collection strategies to a new context:

■ Processes & IT solutions have 
changed, weakening the Meter to 
Cash chain

■ Disconnection now has to be 
managed with the DNO

■ Bad debtors can switch to another 
retailer.



In een concurrerende markt waar 
hoge acquisitiescores geneutrali-
seerd worden door churn, staan de 
marketing- en wervingskosten voor 
vele maanden tot 3-4 jaar aan marge. 
Dit laat zien dat een lage CtA en 
klantbinding belangrijke succesfac-
toren zijn. Dus een strategie voor het 
alloceren van een groter deel van de 
kosten aan marketing, gebalanceerd 
door een gediversifieerd en geop-
timaliseerd gebruik van goedkope 
kanalen voor klantenwerving en 
gestroomlijnde processen lijkt een 
effectieve manier om de CtA te opti-
maliseren om competitief te blijven 
(zie figuur 12).

Bij het analyseren van deelnemers uit 
de vorige editie toont de CtA een stij-
ging van bijna 8%, die volledig aan 
operationele CtA toegerekend kan 
worden (algemene kosten zijn lichte-
lijk gedaald). Fte-kosten zijn gedaald 

met 12%, terwijl outsourcingkosten 
(bijvoorbeeld externe wervingsbu-
reaus) zijn gestegen met 45%. Dit 
toont enerzijds aan dat outsourcing 
niet de sleutel is tot het verlagen 
van de kosten, omdat retailers met 
de hoogste outsourcingratio’s ook 
de deelnemers zijn met de hoogte 
CtA. Anderzijds dient aangetekend 
te worden dat externe partijen 
gewoonweg meer ingezet worden 
voor klantenwerving in een groeiend 
aantal geliberaliseerde markten, wat 
ook kan leiden tot een toename van 
de outsourcingkosten. 

Analyseer de kanaalkosten in de 
juiste context  

We hebben de kosten van ieder 
kanaal exclusief de extremen geana-
lyseerd (zie figuur 13). We zien zeer 
verschillende waarden tussen de 
leveranciers voor nieuw verworven 

Efficiënte werving tegen lage kosten 

12

Figuur 12: Cost to acquire - gemiddelde kosten 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark

Customer 
Contact  €40.9 

Other €4.6 

Contract  
Activation €9.2 

Campaign 
Management 

DNO  
Relationship 

€3.8 

€1.7 

Operational  
CtA

€60.3 

Full CtA 
€80.4 

Overhead costs 

€5.5 
CtA General  

€20.1 

IT costs 

€10.9  

Other costs 

€3.7 

FTE costs €24.3 

Contacts Lists costs 

Outsourcing costs €18.2 

Print & Mail costs 

Telco costs 

Cost Category View Process View Channel View 

Real estate costs 

€4.2 

Third party fees €13.6 

CC Inbound 26% €48  

CC Outbound 26% €106 

Sales reps 18% €94 

Web 11% €41 

Reselling partners  6% €56 

Retail Outlets 5% €70  

Direct Mail  5% €40  

Retail partnership 3% €30  



Section Intro

Section Title

contracten. Bij sommige retailers 
hebben de meeste kanalen lage kos-
ten, terwijl andere erg hoge kosten 
hebben. Het internet is bijvoorbeeld 
het goedkoopste kanaal wanneer 
het ingezet wordt door de best 
presenterende bedrijven, maar niet 
de goedkoopste wanneer gekeken 
wordt naar de gemiddelden. Dit geeft 
weer dat de meeste retailers hun 
kanaal niet hebben geoptimaliseerd 
en moeten werken aan hun multi-
channelaanpak. Omdat klantcontact 
in de meeste gevallen voor acquisitie 
50-80% van de CtA bedraagt, is de 
sleutel tot het verlagen van de CtA 
een adequate kanaalmix en het ef-
ficiënter maken van de processen.

Een groot aanbod en meerdere 
complexe aanbiedingen beïnvloe-
den de CtA negatief. Hoe meer 
actieve aanbiedingen er zijn, hoe  
hoger de acquisitiekosten. Gemiddeld 
hebben retailers vijf tot tien actieve 
aanbiedingen, maar de bedrijven met 
minder dan vijf actieve aanbiedingen 
hebben acquisitiekosten van minder 
dan €10. De leveranciers met meer 
dan tien aanbiedingen hebben acqui-
sitiekosten van bijna €30 of hoger. 
Dit verklaart grotendeels de hoge 
acquisitiekosten van sommige kleine 
retailers op de markt (zie figuur 14).

Het merendeel van de acquisitiekos-
ten wordt besteed aan klantcontac-
ten, bedoeld om ze te overtuigen en 
aan te zetten tot het kopen van de  
aanbiedingen. Balans brengen in de 
marktpositionering, prijsstrategie, 
het aantal verschillende offerings en 
de kosten van de acquisitie (initieel 
en administratieve verwerking) is es-
sentieel. Er dient gekeken te worden 
naar de totale keten: het aanbod, 
marketingstrategie en communi-
catiekanalen, acquisitiekanalen en 
processen. 
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Figuur 13: Cost to acquire per kanaal 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark

Figuur 14: Cost to acquire en het aantal actieve aanbiedingen

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark
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Marketingkosten reflecteren verschillende sales-  
en marketingstrategieën

Leveranciers in competitieve  
markten hebben hogere 
marketingkosten 

Leveranciers in competitie alloceren 
gemiddeld 12% van hun totale uit-
gaven aan marketing terwijl leve-
ranciers zonder competitie daarvoor 
6% tot 14% alloceren. Verder zien 
we effecten van schaalgrootte op het 
gebied van marketing: het gewicht 
van marketing is voor kleine spelers 
bijna het dubbele vergeleken met 
de grote spelers. De grootte van het 
marketingteam is meer gerelateerd 
aan het aantal aanbiedingen dan aan 
het aantal klanten.  

Naarmate de competitie heviger  
wordt, focust marketing meer  
op aanbiedingen en op acquisitie  

We zien dat retailers met geringe 
effectieve competitie het merendeel 
van hun marketinguitgaven wijden 
aan imago, merk en de promoties 
van diensten. Aan de andere kant, 
retailers met competitie alloceren het 
grootste gedeelte van hun budget aan 
energieaanbiedingen en acquisities. 

Figuur 15: Activiteiten op het Web 2.0 en sociale media 

Bron: Capgemini Consulting – European Multi-Client Utilities B2C Benchmark

Het is zinvol om op te merken dat 
de marketingkosten een significante 
bijdrage leveren aan acquisitie- en 
servicekosten, en lichtelijk de rang-
schikking van de kosten veranderen. 

Bovendien, de balans tussen stra-
tegische marketing, ontwikkeling 
van aanbiedingen en operationele 
marketing verschilt afhankelijk van 
de volwassenheid van de markt. 

Energieleveranciers worden ac-
tief op Web 2.0 en sociale media  

Leveranciers zetten in toenemende 
mate digitale kanalen in om hun in-
teractie met de klanten te verbeteren. 
Van de 65% van de retailers dat deel-
nam aan onze enquête over hun acti-
viteiten op het internet, antwoordde 
40% dat ze alle klantcommentaar 
doorneemt, 35% zette een Facebook-
pagina of-applicatie in elkaar, 25% 
post tweets op hun Twitter-account 
en 20% beheert blogs, terwijl 15% 
van de retailers een gemeenschap 
van gebruikers bijhoudt (zie fig.15).
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Benchmarken maakt een pre-
cieze performancebeoordeling 
en diagnostiek mogelijk... 

Een grondige analyse van de kosten 
van de business stelt leveranciers in 
staat om een helder beeld te krijgen 
van verbetergebieden en de impact 
op klanttevredenheid. 

Door het neutraliseren van de ver-
schillen tussen landen via de Power 
Purchase Parity en de arbeidskosten, 
het detecteren van fouten in aangele-
verde financiële data en verschillen 
tussen leveranciers, garandeert onze 
methodologie dat relevante vergelij-
kingen tussen de participanten met 
soortgelijke karakteristieken worden 
gemaakt. De vergelijking met peer 
groups geeft inzicht in het verbeter-
potentieel en stelt leveranciers in 
staat om realistische performance-
doelen neer te zetten. 

… en helpt specifieke acties te 
identificeren om te hoge kosten 
te reduceren en inefficiënte 
processen te verbeteren  

Ons benchmarkonderzoek stelt 
leveranciers in staat om te identi-
ficeren welke kostencomponenten 
kunnen worden gereduceerd. De 
overall analyse laat zien dat kost-
reductieprogramma’s nuttig zijn om 
de overheadkosten, andere OPEX en 
in mindere mate IT-kosten (met be-
perkte effecten op totale operationele 
kosten) te verlagen. Dat laatste is di-
rect gekoppeld aan procesefficiëntie. 
Natuurlijk moeten leveranciers hun 
specifieke issues oplossen wanneer 
deze zijn geïdentificeerd, maar dit is 
niet genoeg om de overall efficiëntie 
te verbeteren. Onze bevindingen 
laten zien dat retailers die succesvol 
zijn, diegenen zijn die commerciële 

strategieën implementeren die in ba-
lans zijn met de marktpositionering, 
prijsstrategie en proposities. Maar 
tevens goed afgestemd op operatio-
nele processen, die in staat zijn om 
de klanten en proposities efficiënt te 
administreren en een goede klanter-
varing op te leveren.

Onze analyse laat zien dat perform-
anceverbetering mogelijk is wanneer 
een bredere visie omarmd wordt. 
n Verhogen van de klanttevreden-

heid leidt tot een betrouwbaarder 
klant.

n End-to-end procesefficiëntie: 
marketing, acquisitie en dienstver-
lening; meter to cash.

Afhankelijk van de context, zijn er 
minimaal vier benaderingen mogelijk 
die ook in combinatie met elkaar 
worden ingezet. 
n Be lean: 

op naar simpele en robuuste pro-
cessen die fouten vermijden en lei-
den tot een slankere organisatie die 
continu op zoek is naar verbetering 
in kosten en klanttevredenheid.

n Ontwikkel cross-channel: 
wees nog meer klantgericht door 
het aansluiten van alle processen 
(marketing, sales en diensten) en 
kanalen. 

n Ga nog meer richting digitaal: 
biedt meer geautomatiseerde 
diensten en gerichte interacties met 
klanten gebaseerd op 360° klant-
beeld. Dit is meestal een aanleiding 
voor IT-efficiëntieprogramma’s. 

n Medewerkertransformatie: 
verbeter de tevredenheid en 
loyaliteit van de medewerkers in 
een sales- en servicefunctie met 
training en door teamontwikke-
ling. In het bijzonder voor meer 
complexe producten en processen, 
om een positief effect op de kosten 
en klanttevredenheid te houden. 

In competitieve markten moeten leveranciers continu 
verbeteringen blijven realiseren in kosten en 
klanttevredenheid om hun marge te vergroten
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“We nemen jaarlijks deel aan de 
benchmark om inzichten te krijgen 
in onze ontwikkelingen. CtS en CtA 
worden onze KPI’s en onderdeel van 
ons performancemanagement. 

”  
GDF SUEZ France  



Robert-Jan van den Berg  
 Management consultant Telecom, Media & Utilities
robert-jan.vanden.berg@capgemini.com 

Dankwoord

Op de eerste plaats willen wij onze klanten danken voor hun deelname aan het 
benchmarkonderzoek en de feedback op onze analyses. 
Ten slotte willen we de hoofdrolspelers vanuit Capgemini’s Utility Retail Netwerk en 
de experts bedanken die het benchmarkonderzoek hebben ondersteund. Sopha Ang, 
Antoine Arens, Bettina Buchert, Arnaud Bouchard, Sherif Choudhry, Philippe Coquet, 
Philippe David, Caroline Di Pietro, Elena Parolaro, Rebin, Said, Lorenzo Sterzi, 
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