
Klanten binden door excellente dienstverlening

Customer excellence als onderscheidend vermogen

Het aangaan van deze uitdaging 
levert interessante vraagstukken op 
voor organisaties. Hoe kan ik mijn 
interne processen laten aansluiten 
op de snelle ontwikkelingen op het 
gebied van ‘customer experience’? 
Hoe kan ik het ‘klantbesef’ ook laten 
doordringen tot afdelingen die geen 
contact hebben met de klant? Hoe 
kan ik mijn toeleveranciers betrek-
ken in mijn ambities richting de 
klant? Hoe richt ik mijn processen 
zó in dat ik flexibel in kan spelen op 
wisselende klantvragen? En hoe zorg 
ik dan ook nog dat ik dit duurzaam 
kan realiseren, zodat medewerkers 
inzicht hebben in hun prestaties 
richting de klant en zelf bij kunnen 
sturen? Voor ons zijn dit herkenbare  
uitdagingen in organisaties die streven 
naar ‘customer excellence’.

Wat is customer excellence?
Customer excellence is een samen- 
trekking van twee begrippen: 
‘customer intimacy’ en ‘operational 
excellence’. Door sommigen (bijvoor-
beeld Porter) zijn beide begrippen 
aangeduid als twee strategische  
uitersten. Bij onze klanten blijkt ech- 
ter dat customer intimacy en opera-
tional excellence vaak hand in hand 
gaan. Sterker nog: wij zijn ervan 
overtuigd dat organisaties zich door 
efficiënte en doelgerichte processen 
kunnen onderscheiden in de dienst- 
verlening naar hun klanten. Wie 
kent bijvoorbeeld niet het voorbeeld 
van een internationaal opererend 
sportmerk, waar je als klant je eigen 
schoen online kunt samenstellen (zie 
kader)? Een sprekend voorbeeld van 
customer excellence!

De wijze waarop consumenten naar 
dienstverlening kijken, verandert 
met hoge snelheid.  Steeds meer 
consumenten gebruiken de digitale 
route om diensten af te nemen en 
met organisaties in contact te komen. 
Zij verwachten dat ze snel, correct 
en transparant worden geholpen. 
Consumenten nemen geen genoegen 
meer met een bijrol! Ze zijn onafhan-
kelijk en kiezen zelf voor kwaliteit. 
‘Klantfocus’ is dan ook niet langer 
een mooie marketingterm, maar 
noodzaak om klanten te winnen en  
te behouden. Wij zien dat organisaties  
voor de uitdaging staan om nieuwe 
strategieën in te zetten om klanten 
voor zich te winnen. Een excellente 
operatie is daarbij cruciaal!



Bij dit sportmerk kunnen klanten zelf 

de materialen, kleuren, veters en zolen 

van hun schoenen kiezen. Ze kunnen 

er zelfs een eigen tekst op laten 

zetten. Klanten ontvangen hun geper- 

sonaliseerde schoenen binnen vier 

weken thuis. Een mooi staaltje 

‘customer intimacy’, waarbij de klant 

zelfs een rol heeft in het ontwerp- 

proces. Dit onderscheidende concept 

is natuurlijk niet te realiseren zonder 

een strak ingerichte operatie, waarbij 

de inkoop van materialen, de pro- 

ductie en de levering van de schoenen 

in tijd van vier weken plaats vindt.

Customer excellence bij 

internationaal sportmerk

Ontwikkelingen op de markt 
geven aanleiding voor customer 
excellence 
In de markt herkennen we twee 
ontwikkelingen die samen organi- 
saties aanmoedigen tot customer 
excellence:

Betekenis van operational excel-
lence verandert in deze moeizame 
economische tijd
De laatste decennia hebben veel 
organisaties geïnvesteerd in het 
bereiken van operational excellence. 
De nadruk lag daarbij vaak op korte-
termijnkostenbesparing, efficiëntie- 
en kwaliteitsverbetering. Operational 
excellence werd voorheen vaak 
gezien als strategie om je te onder-
scheiden in de markt (bijvoorbeeld  
door Porter en door Treacy & 
Wiersena). De laatste tijd blijkt 
operational excellence echter niet 
alleen noodzakelijk om te overleven 
vanuit een kostenperspectief, maar is 
het ook hét instrument om klanten 
te winnen en te behouden. Daarmee 
is operational excellence ook een 
instrument geworden om winstge-
vendheid en concurrentievoordeel  
te behalen.

Consumenten worden kritischer, 
vragen om nieuwe kanalen en  
willen transparantie en snelheid
Consumenten kunnen via internet 
en speciale smartphone- en tablet-
apps steeds eenvoudiger en sneller 
producten en diensten bestellen. Die 
producten en diensten zijn, zoals bij 
het sportmerk, steeds vaker geper-
sonaliseerd. Omdat zij snel kunnen 
bestellen, verwachten ze dezelfde 
snelheid bij de levering van het be-
treffende product of de dienst.

Customer excellence als onder-
scheidende strategie
Wij geloven dat organisaties zich juist 
in deze tijd van economische on-
zekerheid strategisch kunnen onder-
scheiden van hun concurrenten door 
te streven naar customer excellence.

Juist in economisch slechtere tijden is 
de natuurlijke impuls van organisaties 
om bottomline te verbeteren. Het is 
begrijpelijk dat organisaties in deze 
omstandigheden de hand op de knip 
houden en proberen te overleven door 
kosten te besparen. Naar ons idee kun-
nen organisaties zich echter juist in  
deze tijd van economische onzekerheid  
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onderscheiden door te streven naar 
topline verbetering. Door klanten te 
behouden en te winnen! Dit kunnen 
zij doen door snel in te spelen op de 
veranderende wensen van hun klant-
en. Een efficiënte en strak gestuurde 
operatie is daarbij essentieel.

Effectiviteit, efficiëntie en 
engagement zijn cruciaal voor 
customer excellence
Capgemini Consulting helpt organi- 
saties in uiteenlopende branches met 
het bereiken van customer excellence. 
Uit ervaring weten we dat hierbij drie 
aspecten cruciaal zijn:
n Effectiviteit: in alle activiteiten 

waarde toevoegen aan het product 
of de dienst. Uw organisatie doet 
de juiste dingen; in de ogen van 
de klant voegen alle activiteiten 
waarde toe. Klanten krijgen in één 
keer en snel het juiste product, de 
juiste dienst of het juiste antwoord.

n Efficiëntie: een transparante en 
efficiënte supply chain creëren. 
Uw organisatie voert activiteiten 
correct uit; de processen verlo-
pen transparant en beheerst. Uw 
medewerkers hebben zicht op de 
prestaties en zoeken proactief naar 

mogelijkheden voor verbetering.  
Er heerst openheid binnen uw 
organisatie en in de samenwerking 
met uw (keten)partners.

n Engagement: een gezamenlijke 
focus op de klant borgen. Alle 
partijen in de keten werken samen 
aan het creëren van de ultieme 
klantbeleving. Het management 
faciliteert de werkvloer hierin en 
is de katalysator in klantgericht 
werken.

Integrale aanpak helpt organi- 
saties customer excellence te 
bereiken
Eigenlijk klinkt het heel simpel om 
van vóór tot achter klantfocus te 
bereiken in uw organisatie. In de 
praktijk blijkt echter dat het blijvend 
bereiken van een ‘hart voor de klant’ 
bij al uw medewerkers een complexe 
transformatie is, die om een integrale 
aanpak vraagt. Een aanpak waarbij  
kennis over het creëren van een unieke 
klantervaring (customer experience) 
gecombineerd wordt met kennis  
over het verbeteren van operationele  
processen. Een aanpak waarbij sterke 
conceptuele concepten uitmonden  
in praktische stappenplannen.  

In de praktijk blijkt de focus op de klant 

meestal hand in hand te gaan met 

kostenbesparing. Zo heeft Capgemini 

Consulting bij een verzekeringsbedrijf 

de klanttevredenheid in de uitvaart- 

verzekeringstak verbeterd door de 

kwaliteit van de dienstverlening te ver- 

beteren en de doorlooptijd te verkorten.  

Deze verbeteringen gingen gepaard 

met een kostenbesparing van meer 

dan 20%.

Klantfocus en kostenbesparing  

hand in hand
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Een aanpak waarbij concrete stappen 
hand in hand gaan met bewustwor-
ding bij alle medewerkers… 

Op basis van onze ervaringen bij 
klanten heeft Capgemini Consulting 
een framework ontwikkeld voor een 
integrale aanpak.

Deze aanpak in drie fasen heeft 
bij veel van onze klanten de ba-
sis gevormd voor een succesvolle 
transformatie naar een klantgerichte 
organisatie. Aan de basis voor dit 
framework ligt de Lean-filosofie. 
Capgemini Consulting gelooft in 
de wijze waarop Lean de verbeter-
kracht op de werkvloer mobiliseert. 
Transformaties worden daarbij 
duurzaam!

Fase 1: mobiliseren en richten
De eerste fase van een customer  
excellence programma is cruciaal 
voor het succesvol afronden ervan.  
Het lijkt een open deur: hoe beter 
medewerkers op alle niveaus in de  

organisatie weten welke transformatie  
ze te wachten staat en waarom, hoe 
makkelijker de transformatie zelf 
gaat. In deze eerste fase besteden 
we dan ook veel aandacht aan de 
bewustwording over het waarom 
van de beweging richting customer 
excellence. We organiseren daarvoor 
kick-offsessies met medewerkers uit 
alle lagen van de organisatie, waarbij 
we, afhankelijk van uw organisatie, 
diverse technieken in kunnen zetten 
om het ‘customer excellence’ vuurtje 
aan te wakkeren.

Naast bewustwording is in deze fase 
ook aandacht voor de analyse van de 
Voice of the Customer en de Voice of 
the Business. We stellen samen vast 
wie uw klanten zijn en welke wensen 
uw klanten hebben bij uw dienstver-
lening. We maken hierbij uiteraard 
gebruik van de reeds aanwezige 
informatie in uw organisatie en be- 
kijken met u welke informatie daar-
naast nog nodig is. Zo nodig kunnen 
we voor uw organisatie bijvoorbeeld 
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n   Plan van aanpak

n   Inzicht in Voice of the 
n   Customer (VoC) en Voice of 
n   the Business (VoB)

n   Inzicht in huidige KPI’s en 
n   aansluiting bij VoC en VoB

n   Proces, activiteiten en KPI- 
n   structuur zijn heringericht 
n   door medewerkers zelf

n   Klantbewustzijn bij mede-
n   werkers in de gehele keten

n   Prestaties zijn op alle 
n   niveaus in de organisatie 
n   inzichtelijk

n   Medewerkers in de keten 
n   zijn in staat hun prestaties 
n   zelf te blijven verbeteren

n   Waarom is transformatie 
n   gewenst?

n   Wat gaat er precies 
n   veranderen en op welke 
n   wijze?

n   Hoe maken we de  
n   verandering blijvend?

klantenpanels organiseren of analy-
seren wat klanten via social media 
over uw organisatie zeggen. Naast de 
wens van de klant inventariseren we 
welke interne wensen er bestaan over 
uw bedrijfsvoering.

Op basis van de inventarisatie van 
de Voice of the Customer en de Voice 
of the Business kijken we naar de 
huidige KPI’s in uw organisatie en 
stellen zo vast waar de belangrijkste 
verbetermogelijkheden in uw organi- 
satie liggen.

Wanneer de medewerkers gemo-
biliseerd zijn en bekend is waar de 
belangrijkste verbetermogelijkheden 
liggen, wordt de eerste fase afgesloten 
met een concreet plan van aanpak 
voor de transformatie zelf. In dit plan 
staat beschreven welke verbeterini-
tiatieven in de tweede fase worden 
aangepakt.

Fase 2: transformeren en 
organiseren
In de tweede fase gaan we samen 
met medewerkers uit uw organisa-
tie daadwerkelijk aan de slag om 
verbeteringen te realiseren. We doen 
dat door samen met uw medewerkers 
‘door de bril van de klant’ naar de 
operationele processen in uw organi- 
satie te kijken. We stellen vast welke 
stappen in het proces overbodig 
zijn, maar ook of er nog aanvullende 
stappen in het proces nodig zijn, 
geredeneerd vanuit de klant. Omdat 
veel problemen juist te maken heb-
ben met het feit dat er verschillende 
afdelingen delen van een proces 
uitvoeren, doen we deze analyse met 
afgevaardigden uit de gehele keten.

Deze verbeterslagen doen we op 
interactieve wijze, waarbij training  
en daadwerkelijk verbeteren hand  
in hand gaan. Gedurende het traject 
leren uw medewerkers technieken 
om zelf verbeteringen in hun proces-
sen te herkennen. Ook begeleiden 
we uw medewerkers bij het bepalen 
van een nieuwe KPI-structuur, die 
aansluit op de Voice of the Customer 



en de Voice of the Business.  Zo wor-
den medewerkers in uw organisatie 
in staat gesteld om zelf te sturen op 
betere prestaties.

Door intensief met medewerkers uit 
de gehele keten naar processen te 
kijken vanuit het perspectief van de 
Voice of the Customer en de Voice 
of the Business, worden medewerk-
ers zich in deze fase bewust van de 
klantfocus in uw organisatie.

Fase 3: borgen
De laatste fase is erop gericht om 
de verbetering duurzaam te maken. 
Het draait hierbij om de vraag hoe 
uw organisatie de opgebouwde 
verbeterkracht en klantfocus ook in 
de toekomst vast kan houden. We 
kijken wat er in uw organisatie nodig 
is om die klantfocus vast te houden 
en continu te blijven verbeteren.

Inzicht in procesprestaties is daarbij 
essentieel. Zo nodig kan Capgemini 
Consulting u helpen om de dash-
boards die met uw medewerkers zijn 
gerealiseerd, verder te profession-
aliseren en automatiseren.

Daarnaast blijkt vaak dat faciliterend 
leiderschap onontbeerlijk is voor 
continue verbetering en blijvende 
klantfocus. Gedurende het traject 
is hier veel aandacht voor. In deze 
laatste fase zullen – afhankelijk van 
uw organisatie – interventies worden 
ingezet om dit leiderschap verder te 
verstevigen!

Hoe kunnen wij helpen?
Capgemini Consulting heeft een 
groot aantal organisaties geadviseerd 
en ondersteund bij het inrichten 
en verbeteren van processen. Onze 
portfolio van vaardigheden en  
robuuste ondersteunende methodiek-
en worden gecombineerd met con-
sulting, technologie en outsourcing.

De customer excellence aanpak 
is gebaseerd op het belichten van 
alle aspecten van operational 
excellence in het contact center 
tot aan de wederopbouw van de 
schakel tussen klantoperaties en 
organisatiedoelstellingen.

Onze oplossingen bieden voordelen, 
waaronder:
n verhoogd klanttevredenheid en 

personeelstevredenheid;
n betere klantenbinding;
n hogere omzet en het klantverkoop 

sluiten;
n vermindering van de totale opera-

tionele kosten;
n  verhoging van eerste contact 

besluit;
n  verminderen van de transactie-

stappen tussen de organisatie en de 
klant;

n  gesloten terugkoppeling om pro-
ducten en service te verbeteren.

Capgemini is marktleider in cus-
tomer excellence door de klant en 
de organisatie weer terug te plaatsen 
waar ze horen: vooraan in het mid-
den. Dit levert bottomline operatio-
nele efficiëntie gelijktijdig met het 
verbetering van klantervaring, die 
topline inkomsten opleveren.

Contact
Voor meer informatie over customer 
excellence opvattingen en onze pro-
actieve aanpak van customer excel-
lence, kunt u contact opnemen met:

Yvet Beckers
Managing consultant 
Tel: + 31 30 689 49 30
E-mail: yvet.beckers@capgemini.com



Capgemini Nederland B.V.
Papendorpseweg 100
Postbus 2575 – 3500 GN Utrecht
Tel: +31 30 689 18 50
www.nl.capgemini-consulting.com
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Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent  
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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