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Thijs Don
CEO | Happiness specialist

Al 10 jaar lang hebben wij het volgende doel:

”Elke beleving is altijd van de zelfde topkwaliteit: zowel 

binnen als buiten de organisatie, en los van door wie het 
wordt geleverd.”

Jop Verhagen
CTO | AI specialist



Programma

• Onze 9+ filosofie;

• Onze 9+ ontdekkingsreis;

• Onze missie;

• Lisa & haar interactieve processen;

• Gezamenlijke feedback & terugkoppeling;

• Vragen.



Gecertificeerd
Full service

Online marketing bureau



TROTS OM TE MOGEN WERKEN VOOR ONDER ANDERE:



9+ Filosofie



Waarom een 9+ organisatie?



9+ aan de buitenkant

Behoud



9+ aan de binnenkant

Behoud



Wetten van Epurple
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9+ ontdekkingsreis
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2014: De Presentatie: 

‘iedereen mee krijgen’ 

2014-2016: Veel testen en het enthousiasme 

blijven aanwakkeren

2017: de eerste gestructureerde 9+ 

sessies waren een feit

2020: 9+ klantbeleving volledig in 

geautomatiseerde processen met 

ondersteuning van AI
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Onze missie:
Elke beleving is altijd van de zelfde topkwaliteit: zowel 

binnen als buiten de organisatie, en los van door wie het 

wordt geleverd.

Maar HOE?

- Door iedereen hetzelfde, maar ook op maat?

- Meer in zo min mogelijk tijd? 
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Onze missie:
Elke beleving is altijd van de zelfde topkwaliteit: zowel 

binnen als buiten de organisatie, en los van door wie het 

wordt geleverd, met behulp van de beste technologie 
en meest geavanceerde automatisering.



Lisa en haar interactieve processen



Lisa haar onderdelen & Portal 
• CRM
• HR
• Sales & Marketing
• Facturatie en volledige financiële verslaggeving
• Ureninformatie en voortgang
• Klanten/medewerkers feedback
• On-boarding van klanten
• Protocollen/processen
• Klant KPI’s
• En nog veel meer…
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• Iedereen ontwerpt mee;

• Altijd omschrijven: Waarom, Hoe, Waar, Wanneer;

• Iemand is hoofdelijk verantwoordelijk voor het proces;

• Gezamenlijke feedback en optimalisatie.

Wat maakt een
goed klantproces?



Gezamelijke feedback & optimalisatie

Alle 9+’jes worden 
gedeeld

Positieve feedback 
delen

Negatieve feedback 
delen

Klantbeleving 
afgelopen 6 

maanden

Doellijn tekenen 
klantbeleving 

komende 6 maanden

Input en feedback 
meenemen volledige 

team

Aan de hand van alle 
feedback & doellijn 
prioriteit bepalen

Processen/protocollen 
update in Lisa

Feedback 9+ Sessies Optimaliseren



Doorlopen van het proces

Leidinggevende van een nieuwe medewerker



Het protocol koppelen



Het protocol: Leidinggevende van een nieuwe medewerker



Stap 2: Epurple welkomstvideo



Bericht van stap 2, Lisa verstuurd dit 7 dagen (168 uur) voor het startmoment:



Mail met het filmpje naar medewerker

https://www.youtube.com/watch?v=6OvC5z9a8WY


Stap 3: persoonlijke SMS



Bericht van stap 3, Lisa verstuurd dit 6 dagen (144 uur) voor het startmoment:



Persoonlijke Whatsapp naar medewerker



Stap 4: eerste werkdag



Berichten van stap 4, Lisa verstuurd dit 8 uur voor het startmoment:



Persoonlijke ontvangst



EVEN VOORSTELLEN
Vanaf mijn jeugd had ik al een enorme interesse en passie voor sociale media. 
Rond de feestdagen keek ik altijd even op de computer om te kijken welke 
advertenties ik te zien kreeg. Hierdoor wist ik altijd precies welke cadeaus in 
kon verwachten... 

Na jarenlang voor bedrijven social media campagnes te hebben bedacht én te 
hebben uitgevoerd, vind ik tegenwoordig mijn uitdaging in het uitdenken van 
online marketing strategieën voor zowel B2B als B2C-bedrijven.

Ik vind het geweldig om jouw wensen te vertalen naar meetbare online 
marketing doelstellingen (KPI’s) en deze vervolgens samen te behalen!

Mike Lijffijt
Strategy Partner | Epurple

Een H1 Title is de eerste kop van een pagina (Kop1). Deze H1

Title dient uniek te zijn zodat Google precies “weet” waar de 

pagina over gaat.

Wanneer je meerdere H1 Titles gebruikt, is dit “verwarrend” voor 

Google en heeft dit een nadelig effect op jouw vindbaarheid. 

Maar 9+ stopt natuurlijk niet na die eerste werkdag!

• Intensief inwerkprogramma;
• Eerste 30 dagen dagelijkse berichten sturen;
• Wekelijkse polls vanuit Lisa; 
• Maandelijkse persoonlijke one on one’s vanuit leidinggevende;
• Veel contests om elkaar te blijven uitdagen (9+ rankingbord, upsell, verleningen);
• Teambuilding en uitjes ook met partners;
• Intensieve begeleiding vanuit HR;

• Uitgebreid planning/voortgang/beoordelingsgesprek;

• Warme douche (peak end rule)
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Andere interne 9+jes vanuit het protocol 
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Ambassadeurs

Geprotocolleerde
9+jes

Iedereen is 
onderdeel van het 

Happinessteam

Ongeprotocolleerde
9+jes

Soorten 9+jes



Ongeprotocolleerde 9+ - 5 wasbonnen

Bron: https://allincarwash.com/



Ongeprotocolleerde 9+ - onze hoogvliegers

Bron: iFLY Basingstoke Indoor Skydiving



Afwijken van het protocol - tandarts

Bron: atmrgifts



‘is dat niet een geweldig 9+je?’ 
‘moeten we daar geen 9+je van maken?’

Na 8 jaar 9+, empowered het team elkaar:



‘is dat niet een geweldig 9+je?’ 
‘moeten we daar geen 9+je van maken?’

Na 8 jaar 9+, empowered het team elkaar:

Online evaluatie, spontaan langsgaan met een kerstpakket onder je armHet 9+ Epurple Rankingbord



Vragen?


