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Manfred van Gurchom, 

Mijn visie op customer experience
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Onze vereniging start in 1883 met 200 leden
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In 2022 is de ANWB actief voor 5 miljoen leden

1,3 miljoen 
pechgevallen per jaar
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Onze missie: zorgeloos en met plezier onderweg in een
duurzame samenleving

Wegenwacht

Vakanties & reizen

Verzekeringen Retail

Verkeersveiligheid

Apps voor onderweg

Alarmcentrale Traumahelicopters

Auto kopen / verkopen

6



Klanten helpen zit in ons DNA

Relationele NPS gestegen van 17 naar 36 in 
vijf jaar

Dus … wat is nog te verbeteren aan de 
customer experience??

7



Richt je organisatie in rondom
strategische customer journeys1
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Strategische journeys gebaseerd op behoeften en visie

Huidige ANWB organisatie

CJ: Dagelijks onderweg CJ: Mijn vakantie voorbereiden

Hulp-
verlening

Reizen Verzekeren Retail Merk & 
Leden

Voorbeelden
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Verbeterde ‘papieren’ customer journey

Agile customer journey team

Product owner / 
journey owner

Marketeer

UX designer

Developers

Product / content
marketeer

Customer 
journey specialist

Customer journey teams met zowel analyse, ontwerp als  
implementatie skills

‘Zoekend naar een implementatieteam……’

Web analist
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Digital als driver voor innovatie en 
stroomlijnen van customer experience

2
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We innoveren de customer journeys op anwb.nl en apps



Nieuwe waarde voor klanten in de Onderweg Journey

CJ: Ik ga onderweg / ik reis naar mijn werk

PlanningVoor de trip Onderweg Op de bestemming
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Nieuwe waarde voor klanten in de Onderweg Journey

Monitoren en signaleren 
van toekomstige 
problemen met je auto
(smart driver app)

Gepersonaliseerde e-mails 
over auto, fiets, reizen
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CJ: Ik ga onderweg / ik reis naar mijn werk

PlanningVoor de trip Onderweg Op de bestemming



Nieuwe waarde voor klanten in de Onderweg Journey

Wachttijd en 
locatie van je 
Wegenwacht

Waarschuwingen 
voor gevaarlijke 
verkeerssituaties

Stimuleren rijgedrag 
(Veilig Rijden 
Autoverzekering)
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CJ: Ik ga onderweg / ik reis naar mijn werk

PlanningVoor de trip Onderweg Op de bestemming



Nieuwe waarde voor klanten in de Onderweg Journey

Diensten op je bestemming, 
zoals inzicht parkeerzones, 
parkeerdienst, tickets
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CJ: Ik ga onderweg / ik reis naar mijn werk

PlanningVoor de trip Onderweg Op de bestemming



Ontwerp onderscheidende (9+) ervaringen
& …benut het enthousiasme van medewerkers3
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Customer experience pyramid (Forrester)

Time well spent

Time well saved

Gepersonaliseerde ervaringen
Emoties & fun
Beste in de markt
Onderscheidende interactie

Functionele verbeteringen
Gestroomlijnde processen
Consistentie

Onderscheidende ervaringen nastreven (9+), minder optimalisatie (7)
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Emotionele connectie door enthousiasme bij medewerkers

35 
miljoen 
views
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Succesfactoren
1. Organisatie rondom strategische journeys
2. Digital = driver voor innovatie CX
3. Onderscheidende klantervaringen

Enthousiaste
medewerkers+
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