


Voorwoord Samen bouwen aan de emotionele connectie met klanten en medewerkers.

We hebben de afgelopen jaren een versnelling gezien in de digitalisering van de
interactie tussen organisaties en hun klanten en medewerkers, tussen klanten en
medewerkers, en tussen collega’s onderling door de normalisering van werken op
afstand. Deze ontwikkelingen maken de dialoog over het in stand houden van een
emotionele connectie en het blijven hanteren van de menselijke maat alleen maar
actueler. Hoe benutten we nieuwe inzichten en (digitale) mogelijkheden t.b.v. een
betekenisvolle relatie?

Emotionele Connectie was dan ook het thema van de nieuwe editie van Altuïtion’s
jaarlijks klantseminar op dinsdag 15 november 2022. Ofwel: hoe kan jouw organisatie
de emotionele connectie met klanten en medewerkers – ook op afstand – op z’n minst
op peil houden en liefst verdiepen?

Toonaangevende organisaties hebben een manier gevonden om impactvol te
innoveren op het gebied van excellente klantbeleving. Zij weten dankzij een sterke CX-
en EX-strategie en uitvoering de engagement van klanten én medewerkers te
organiseren en te vergroten. Tijdens het seminar presenteerden organisaties die deze
slag deels al hebben gemaakt en nog verder aan het maken zijn hun ervaringen en do’s
and don’ts.

In inspirerende CX Talks, keynotes en break-out-sessies namen zij ons mee in hun
9+ organisatie-reis: Erik Schoppen, Fabian Kortekaas (TUI), Chris Zegers (Van Lanschot
Kempen), Rien Brus (APG), Mark de Greeff (Den Bosch Partners), Manfred van Gurchom
(ANWB), Denise Drost-Ridder (bol.com), Thijs Don (Epurple), Ruurd Neurink (Porsche),
Brigitte van Buggenum (UWV) en Paul Smit.

Geweldig dat je er bij was! (Noteer je 14-11-2023 alvast in je agenda?)

In deze uitgave vind je zoals beloofd de belangrijkste inzichten en samenvattingen.

Hartelijke groet, namens het hele Altuïtion-team,
Stephan van Slooten en Wilfred Achthoven
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In zijn keynote neemt merkexpert, neurowetenschapper en gedragsonderzoeker Erik Schoppen ons mee in
zijn verhaal over vertrouwen. Vertrouwen ontstaat en verdwijnt 60.000 tot 80.000 keer per dag. Een heel
groot deel daarvan gebeurt onderbewust. Vertrouwen begint namelijk in het brein en heeft alles te maken
met de neurochemische processen die zich in onze hersenen afspelen. In onze hersenen zorgen deze
processen voor twee vormen van vertrouwen: affectief (emotioneel) vertrouwen (gebaseerd op gevoel en
eigen ervaring) en cognitief vertrouwen (gebaseerd op informatie en voorspelbaarheid).

Affectief vertrouwen – Het affectief vertrouwen, ook wel emotioneel vertrouwen, is autobiografisch. Wij
interpreteren signalen op basis van herinneringen uit het eigen leven en kijken dus door een gekleurde lens.
Als er signalen in ons (onderbewuste) brein binnenkomen die wij linken aan een nare ervaring uit het
verleden, springt het brein aan en krijgen wij een waarschuwing dat de situatie niet (geheel) te vertrouwen is.
Het affectief vertrouwen is ontzettend belangrijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties.

Cognitief vertrouwen – Cognitief vertrouwen is gebaseerd op informatie, kennis en voorspelbaarheid.
Bovendien is deze vorm van vertrouwen sterk op taal gebaseerd (denk aan afspraken die je verbaal maakt,
via de mail of zelfs in een contract). Door de juiste info in de juiste context op het juiste moment te bieden,
kun je meer (cognitief) vertrouwen opwekken. Wij kijken en nemen waar met ons geheugen. Slechts 3 à 4%
van de informatie die wij verwerken is nieuw. Je kunt dus slim inspelen op wat mensen al weten en wat
nieuwe informatie is, om een boodschap krachtiger over te brengen.

De relatie tussen ratio en emotie – Alles wat je waarneemt, is emotioneel gekleurd. Dat is omdat alle
zintuigelijke waarnemingen (bewust én onbewust) eerst via het limbisch systeem (het emotioneel deel van
ons brein) verwerkt worden, voordat ze verder worden verdeeld en doorgestuurd naar de andere delen van
de hersenen. In deze andere hersendelen vindt pas het rationele en bewust nadenken plaats, waar we ons
bezighouden met de mogelijke gevolgen en reacties van eventueel handelen.

Erik 
Schoppen



Die eerste prikkelverwerking in het emotionele deel van ons brein dient onder
andere als een waarschuwingssysteem. In dit deel van het brein wordt namelijk
bepaald of er wel of geen affectief vertrouwen ontstaat in een situatie. Als je een
nare ervaring hebt opgedaan in een bepaalde situatie, dan zal je brein je in een
vergelijkbare situatie gaan waarschuwen.

Het brein en individualisme – 100% van ons gedrag is sociaal geaffecteerd en
wordt beïnvloed door hoe anderen over jou denken. Mensen zijn sociale wezens
en willen zich daarom altijd conformeren aan het gedrag van anderen. Maar
uiteindelijk gedraagt iedereen zich min of meer hetzelfde. Dat conformeren maakt
dat wij sociaal kunnen interacteren.

Emotie en neurochemicals – De neurochemische processen in onze hersenen en
het lichaam zorgen niet alleen voor informatieoverdracht, maar ook voor het
gevoel dat daarbij hoort. Emoties worden dus veroorzaakt door de afgifte van
neurochemicals. Om een goede klantbeleving te bieden, wil je de juiste
neurochemicals losmaken bij de klant. Door positieve gevoelens te creëren
(empathie, verrassing, opluchting, hoop en plezier) ontstaat er (onbewust) meer
vertrouwen bij de klant.

“Alles wat je waarneemt is emotioneel gekleurd. Rationeel waarnemen bestaat dus 
niet.”

Erik 
Schoppen
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Fabian
Kortekaas

Fabian Kortekaas, International Director CX Strategy & Innovation, vertelt ons in zijn CX Talk over hoe ze bij
TUI een klantgerichte cultuur hebben weten te creëren, waarin zowel rationele en emotionele componenten
een belangrijke rol spelen. Het CX-Framework dat TUI voor deze CX-transformatie hanteert is gebaseerd op
het CXPA-model (Customer Experience Professionals Association-model) en gaat uit van vijf kernpunten:

1. Customer Strategy. In de Customer Strategy van TUI ligt de focus op het creëren van memorabele
journeys. Alles staat in het teken van het creëren van waarde voor de klant, in de complete customer
journey. Dat gaat dus veel verder dan alleen het handig kunnen boeken, het op tijd vliegen en een schone
en verzorgde accommodatie.

2. Customer Insights & KPI reporting. Om de customer journeys te monitoren en te verbeteren gebruikt TUI
continu klantinzichten en wordt er gestuurd op klantgerichte KPI’s. Het gebruik van data kan volgens TUI
goed bestaan naast een ‘high touch’, zolang de klant maar continu hoog op de agenda staat.

3. Quality Management. Data wordt echter niet alleen gebruikt om te kijken hoe TUI ervoor staat (harde
cijfers), maar wordt ook op een holistische manier ingezet. Dat betekent dat er niet alleen gekeken wordt
naar touchpoints. Data is ook een richtlijn om te bepalen waar TUI moet focussen om impact te creëren
op de klant. Zo hebben ze een financieel waardemodel ontwikkeld waarin ze o.a. kunnen zien hoe
tevredenheidsscores bijdragen aan de NPS.

4. CX Design & Innovation. TUI denkt vanuit principes: wat gaan we doen, wat zijn onze design principes en
vanuit welke visie gaan we dat doen? Er zijn Gidsende Principes ontwikkeld die een basis vormen voor
consistente klantbediening. Deze principes dienen ook als kapstok voor verschillende projecten binnen de
organisatie. Zo hebben ze bijvoorbeeld een app ontwikkeld voor klantafhandeling aan boord (Solving on
the spot).

5. Customer Centric Culture. Door corona zijn veel sectoren op zijn kop gezet, zo ook TUI. TUI heeft deze
crisis aangegrepen om zichzelf als merk opnieuw te positioneren. Hoe gaan we van goede intenties naar
echt gedifferentieerde experiences? De nieuwe tagline ‘Live Happy’ komt hier bijvoorbeeld uit voort,
waarbij TUI-medewerkers de ‘Makers of Happy zijn’. Om dit van de grond te laten komen, heeft TUI een
globale lancering en campagne ingezet, een Customer Platform opgericht (waarin medewerkers verhalen
kunnen delen) en een Learning & Development programma ontwikkeld.

TUI



Fabian 
Kortekaas
TUI

"We zeggen ook tegen onze medewerkers, voel die vrijheid om iets extra's voor onze 
klanten te doen, het échte verschil te maken.”
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Chris Zegers (Managing Director Private Clients Specialties) trapt zijn CX Talk af met het thema Avatar. In deze
film zie je door de Avatar heen wie de persoon achter de Avatar is. Dit principe wordt vertaald naar Van
Lanschot: “Wij zijn een financiële gids voor klanten, en willen hen helpen met onze producten en diensten.
Achter de naam ‘bankier’ verschuilt zich een mens. Een mens dat jou als ander mens, simpelweg wil helpen”.

De missie: streven naar het beste klantcontactcentrum in 2024. Het beste betekent beter zijn dan alle andere
bedrijven in Nederland. “Denk je dat je beter bent? Kom dan maar op met je cijfers, dan kijken wij naar de
onze”.

Het doel: 9+ voor de hele organisatie in alles wat wordt gemeten. Zonder onbeperkt geld uitgeven de beste
zijn, hoe pak je dat aan? Van Lanschot wil niet compleet veranderen, slechts een beetje vernieuwen. De kans
dat je hierdoor ‘anders’ wordt is natuurlijk niet zo groot. En dat is waar het Avatar-principe begint: ‘Als je een
hotel tot leven wil brengen, gaat het niet om het hotel maar om de mensen’.

De enige kans om Van Lanschot op lange termijn te onderscheiden op het gebied van klantbeleving, zijn de
mensen zelf. Mensen maken het verschil. Medewerkers moeten de vrijheid hebben om klanten te verrassen,
op hun eigen manier.

Van Lanschot verdeelt dit in vier verschillende fases:

Fase 1 – Voel je vrij

Haal je medewerkers uit de vaste gespreksopbouw, uit de vaste monitoring. De harde routines en patronen
worden eruit gehaald. Hoe kun je met de kennis die je in het ene gesprek opdoet met de klant, het volgende
gesprek bijzonder maken. Geef medewerkers de vrijheid om zich als mens tot een ander mens te verhouden.
Zorg dat je als organisatie ingericht bent voor deze concepten.

Fase 2 – Innovatie en creatief worden

Maak je deze innovaties om contact tussen klant en medewerker te verminderen? Nee, juist om te
verbeteren. Deze persoonlijke aanpak kan worden doorgetrokken in creatieve innovaties. Zo werkt Van
Lanschot sinds kort met Voice Biometrics in hun CRM-systeem. Dat betekent dat de klant middels zijn stem
wordt geverifieerd en niet via uiterst onpersoonlijke identificatievragen. Dit zorgt voor verbinding.

Chris Zegers
Van Lanschot Kempen



Fase 3 – Klantbeleving en Hospitality

De verbinding gaat door. Zo heeft Van Lanschot tijdens de coronaperiode
verschillende initiatieven opgezet, waaronder ‘adopteer een klant’ en het versturen
van uitnodigingen voor een (online) gesprek.

Fase 4 – Resultaten

Wat krijg je als organisatie nu terug voor het terugnemen van de opgestelde
kaders en het bieden van deze vrijheid? Wat zien we terug in de keiharde cijfers
van alle zaken die Van Lanschot meet?

Voor medewerkers geldt; zij blijven langer werkzaam, geven een hogere
Medewerkers Enthousiasme Score (MES) en verzuimen vele malen minder.
Voor klanten geldt; een NPS boven de 9 (!) en een vele male hogere waardering
voor de klantenservice van Van Lanschot. Het bieden van deze vrijheid leidt dus tot
diversiteit, minder controle en betere resultaten.

“Als je echt bereid bent om het heel persoonlijk te maken, en je zet je angsten 
overboord, verbaas je je over hoe creatief mensen zijn en dit zal blijken uit de 

resultaten.”

Chris Zegers
Van Lanschot Kempen
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Rien Brus, Senior Consultant Customer Experience Transformatie, gaat tijdens zijn CX Talk in op het waarom,
hoe en wat van emotionele connectie.

Waarom – Rien vertelt dat als je echt graag buiten wil winnen, je bereid moet zijn om binnen te beginnen. Dit
maakt volgens hem van elke CX-uitdaging ook een veranderkundige uitdaging. Om dit te onderbouwen, stelt
hij dat er zelden bedrijven te vinden zijn met een hoge klantloyaliteit, zonder eerst een hoge
medewerkersloyaliteit bereikt te hebben. De onderliggende drijfveren van klanten en medewerkers blijken
ook eigenlijk niet zo verschillend te zijn:

Hoe – De volgende formule wordt ons voorgelegd: Verandervermogen = Willen x Kunnen x Mogen. De 
zwakste schakel in verandertrajecten is meestal ‘mogen’. Mensen mogen vaak niet veranderen door de 
organisatiecontext waarin zij werken (systemen, processen, sturing, (on)geschreven) regels, etc.). Zorg ervoor 
dat je die barrières wegneemt.

Wat – Rien sluit zijn verhaal af met twee adviezen. Ga opzoek naar de ‘sweets and sours’. Sweets zijn datgene 
wat medewerkers faciliteert om klantgedreven te werken. Profileer die zaken binnen je organisatie! De sours
zijn datgene wat medewerkers belemmert in hun werk. Daar moet je zo snel mogelijk afscheid van nemen.

Rien Brus
APG

Klant Medewerker
Goed product/dienst en prijs Werkinhoud en salaris

‘Automated interactions’ Prettige en gemakkelijk plek om te werken
‘Partner in Life’ Werk/privé balans en continu leren

‘Change the world together’ Zinvolle bijdrage leveren aan een zinvol doel



Key Learnings van Rien:

 CX en EX zoeken elkaar steeds meer op, en dat is ook niet zo gek. De onderlig-
gende drijfveren van klanten en medewerkers zijn namelijk niet zo verschillend.

 Er zijn zelden bedrijven te vinden die een hoge klantloyaliteit hebben, zonder
eerst een hoge medewerkersloyaliteit bereikt te hebben.

 Een emotionele connectie maken met klanten en medewerkers bereik je door
de drie E’s: Engagement, Enablement, en Empowerment. Waar engagement een
redelijk onontdekt gebied is, volgens onderzoek van KPMG.

“Als je echt graag buiten wil winnen, moet je dus bereid zijn om toch binnen te 
beginnen. Dit maakt elke CX-uitdaging ook een veranderkundige uitdaging.”

Rien Brus
APG
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Per 1 maart 2022 is Den Bosch Partners ontstaan. Den Bosch Partners heeft de opdracht gekregen om meer
bezoekers, ondernemers, studenten en talenten naar Den Bosch te trekken en te zorgen voor trotse
inwoners. De onderliggende thema’s: cultuurstad van het Zuiden en toonaangevende datastad. Daarop
stelde Mark de Greeff (Managing Director) de vraag: wie kent ons als datastad? Maar enkele handen gingen
omhoog. Precies daar ligt dus ook onze uitdaging, vervolgde Mark.

De visie voor Den Bosch in 2029: van mooiste stad van de wereld, naar mooiste stad voor de wereld. Maar
hoe bouw je een emotionele connectie met de stad? Daar vertelde Mark ons over in zijn keynote.

‘We zijn zo druk bezig met wat we graag willen worden, dat we soms vergeten wie we zijn.’ Dat geldt ook voor
Den Bosch. Dus starten ze bij wie de stad is. Den Bosch partners kijkt naar het ‘waarom’ van Den Bosch:
verbeeldingskracht, levenslust, ondernemerschap en zorgzaamheid. Als je Den Bosch afpelt, zie je dat de stad
bij elkaar brengt, het clubjes-denken. Een historische stad, die het leven viert, met elkaar. Dat is de essentie
van de stad. De kunst van vereniging.

Maar de stad heeft nog een behoorlijke slag te maken. Op allerlei manieren ontspoort het. Tussen mensen
onderling, tussen de mens en de planeet, en tussen mensen en technologie. Grote groepen van de bevolking
haken af. Daarom hebben we voorlopers nodig in de transitie van economisch gedreven naar
maatschappelijk gedreven. Natuurlijk mag er geld verdiend worden, maar kunnen we ook geld verdienen met
de goede dingen? Hoe verenigen we de behoudende met vernieuwende groep in Den Bosch?

Tussen de rotsvaste zone (behoudend en terugkijkend) en de flow-zone (vernieuwend en vooruitkijkend) zit
de conflict-zone. Deze wil men graag vermijden en daarom kiezen we al snel voor de compromis-zone. Maar
wat we eigenlijk met elkaar willen bereiken, is de doorbraak-zone. Het nieuwe perspectief dat behoud en
vernieuwing met elkaar verenigt.

Symbool hiervoor staat de Sint-Jan. De Kathedraal is gebouwd door 40.000 mensen uit Den Bosch. Mensen
die allemaal van te voren wisten dat ze het niet af zouden zien. Dat willen we opnieuw bereiken. Zouden wij
ook met elkaar kunnen bijdragen aan iets waarvan je weet dat je het einde niet gaat meemaken? Kunnen we
leren van de mentaliteit van de kathedralenbouwers? Het samen leven van morgen als stip op de horizon?

Hoe verenigen we mensen weer met mensen? Hoe verenigen we de mensen en de planeet met elkaar? Hoe
verenigen we de mens en tech, om een digitale transformatie door te maken zodat het mét ons werkt en niet
tégen ons? Wat zijn de hedendaagse versies van metselen en beeldhouwen?

Mark
de Greeff
Den Bosch Partners



Je zou kunnen zeggen dat onze datacompetentie de linkerkant van ons brein
vertegenwoordigt. En anderzijds kan cultuur, de rechterkant (de emotionele en
creatieve kant), wenkende perspectieven geven hoe we dat kunnen verkopen of
verbeteren.

Op het kruispunt gebeuren de meest interessante dingen. Hoe komt dat dan bij
elkaar in een merk? We willen maatschappelijke kathedralen maken voor het samen
leven van morgen. Dat komt samen in de merkessentie: Den Bosch. Verenigt voor
morgen (met de t – op de toekomst gericht).

Den Bosch Partners is nu een halfjaar onderweg. De eerste steen van de kathedraal
is gelegd. En ze gaan stappend verder. De stad als een warenhuis, waarbij ze eerst
kijken naar citybranding, wat gaat over het merk en over de reputatie. Als dat goed
voor elkaar is, dan komt citymaking. In het aanbod kun je merk sturend zijn voor de
dingen die je ontwikkelt in de stad, het liefst met elkaar. En vervolgens citymarketing,
hoe kunnen we het in de etalage zetten? Een stad die je aantrekkelijk wil maken voor
toekomstige relaties. Maar, hoe kunnen we deze stad ook aantrekkelijk maken voor
de Millennials?

Hiervoor werken ze juist van binnen naar buiten, eerst wordt gekeken naar de eigen
inwoners om hen meer betrokken te krijgen bij de stad. Dit zijn de inwoners die ook
voor een uurtje naar Den Bosch komen. Daarna naar hoe Den Bosch relevanter kan
worden in de regio, en hoe we deze groep kunnen terugkrijgen in de stad. Vervolgens
de rol in de provincie, voor de bezoekers die voor een dag naar de stad komen. Tot
slot de bezoekers die Den Bosch een reis waard vinden, om voor een weekend naar
de stad te komen. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt: een huis wordt ook niet
op de grond gebouwd. Dus daarom starten wij vanuit ons eigen data en
klantportaal.
“We zijn zo druk bezig met wat we graag willen worden, dat we soms vergeten wie we zijn.”

Mark de Greeff
Den Bosch Partners

Klik op deze knop voor de volledige 
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ANWB werkt met een CX/UX chapter bestaande uit een groep van 40 professionals die o.a. de voice of the
customer analyseren, user experience ontwerpen, ux research uitvoeren en zich bezighouden met visual en
conversation design. Manfred van Gurchom (CX/UX Lead) liet ons tijdens zijn break-out-sessie een aantal
succesfactoren en praktijkervaringen zien binnen de ANWB.

De missie van ANWB is om haar leden te helpen bij belangrijke behoeftes en dat doet de organisatie door het
aanbieden van een heel breed pallet aan producten. De valkuil hiervan is echter dat de organisatie erg
productgericht is en daarom heeft ANWB de wens om meer te transformeren naar journey-gericht denken-
en-doen.

Klanten helpen zit in het DNA van ANWB. Zo zijn er binnen ANWB veel mensen dagelijks actief bezig met het
helpen en dingen verbeteren voor klanten. Dat zie je ook terug in de relationele NPS die de afgelopen 5 jaar
sterk is gestegen (van 17 naar 36).

Een aantal succesfactoren is essentieel bij het (verder) stimuleren van deze groei:

1. Richt je organisatie in rondom strategische Customer Journeys

De organisatiestructuur bij ANWB is momenteel nog erg productgericht, maar ANWB heeft het plan om vanaf
januari de organisatie beter te organiseren rondom de belangrijkste Customer Journeys die het hele bedrijf
beslaan. Hiermee wil de organisatie de verschillende producten en diensten uit silo’s doorsnijden.
De organisatie verandert in een platformorganisatie, bestaande uit een aantal centrale units. Hier binnen zijn
agile teams werkzaam die de verbeterde Customer Journeys vanaf papier naar de realiteit brengen. Deze
teams bestaan uit verschillende disciplines om te bewerkstelligen dat ontwikkeling en implementatie
gemakkelijker plaats kunnen vinden.

2. Digital als driver voor innovatie en stroomlijnen van Customer Experience

De impact van digital is groot voor ANWB. ANWB heeft veel traffic op online kanalen zoals de website, de app,
de webshop en de gepersonaliseerde nieuwsbrief. Hiermee worden veel mensen bereikt en kan de
organisatie effectief communiceren. Digital is daarom ontzettend belangrijk om de producten en diensten te
stroomlijnen, maar ook om te innoveren. Je kunt er namelijk nieuwe klantwaarde mee toevoegen.
Recente digitale vernieuwingen vinden momenteel vooral plaats in de app en de website. Denk daarbij aan
het verbeteren van de onderweg app met informatie over wachttijden, een algoritme die kan uitlezen of je
accu in goede staat is, het stimuleren van veilig rijgedrag, het waarschuwen bij gevaarlijke situaties en hulp bij
aankomst op bestemming.

Manfred van Gurchom
ANWB



3. Ontwerp onderscheidende (9+) ervaringen & benut het enthousiasme van
medewerkers

In de basis probeer je aan klantbehoeften te voldoen en het makkelijker te maken
voor klanten, maar de vraag is wanneer het nou echt leuk wordt voor een klant?
Daar houdt ANWB zich veel mee bezig. Hoe maken we het een experience? Hoe
zorgen we ervoor dat de klant zijn tijd goed besteedt?

Een aantal voorbeelden waarmee ANWB echt een onderscheidende ervaring biedt,
zijn de nabestaandendesk die alle zorgen uit handen neemt bij het melden van
een overlijden, behoeftenonderzoek naar jonge bestuurders om een betere
rijervaring te bieden en de unieke YouTube-video’s op haar kanalen met
interessante, leuke content van experts.

“Experience is anders dan een product of dienst afsluiten. Het concert van Coldplay dat 
ik recent bezocht, had ik thuis vanuit mijn stoel wellicht beter kunnen zien, maar in de 

concertzaal was het echt een beleving.”

ANWB
Manfred van Gurchom
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Menig bedrijf investeert in een reeks klantcontactkanalen. Bedrijven kiezen er vaak voor om alle kanalen aan
te bieden voor alle soorten webshop- en websitebezoekers, ongeacht hun aankoopintentie of fase in het
aankoopproces. Want je moet als bedrijf overal zijn waar de klant is, toch? Lekker veel en alle keuze voor een
klant. Leidt volledige keuzevrijheid wel tot een optimale klantervaring of zou je als bedrijf juist meer moeten
sturen en helpen kiezen, zodat hij of zij de best mogelijke ervaring krijgt in het juiste kanaal, die precies past
bij hij of haar situatie?

bol.com heeft samen met Altuïtion en Underlined het eigen arsenaal aan contactkanalen onder de loep
genomen en geoptimaliseerd op basis van data. Samen met Altuïtion en Underlined werkte bol.com een
kanaaldifferentiatiestrategie uit die het verschil kan maken.

In de break-out-sessie gaf Denise Drost-Ridder, Product Manager bij bol.com, antwoord op de vraag hoe je
komt tot inzichten in de Moments-of-Truths van je klantenservice en hoe jij deze kan inzetten voor je
kanaalmix door CX-technieken en Data Science te combineren. Zodat je aan de slag kunt gaan met het
optimaliseren van je kanaalstrategie ten behoeve van een optimale klantervaring, die niet ten koste gaat
kosteffectiviteit. Een echte win-win.

“Besef je dat er in e-commerce vaak maar 1 moment is dat een klant de menselijke kant van je bedrijf kan ervaren, 
dat is als hij of zij verwelkomt wordt bij de klantenservice. Zorg dat dit moment het verschil maakt.”

Denise Drost-Ridder
bol.com

Klik op deze knop voor de volledige 
hand-out van de spreker.

https://seminar-altuition.nl/wp-content/uploads/2022/11/07.-Denise-Drost-bol.com-CHECKLIST.pdf




Thijs Don is CEO en Chief Happiness Specialist bij Epurple, een full-service online marketingbureau uit
Nieuwegein. Thijs heeft een Hotelschool-achtergrond en heeft altijd al een drive gehad om voor klanten en
medewerkers het verschil te maken. Mede geïnspireerd op het boek ‘Klanthelden in de 9+ organisatie;
excelleren in emotionele klantbeleving’ heeft hij de 9+ filosofie omarmd.

Samen met zijn compagnon, Jop Verhagen, voerde Thijs de 9+ filosofie bij Epurple all the way in. Beiden zijn
ervan overtuigd dat je door een 9+ organisatie te zijn voor klanten én medewerkers het behoud van klanten
en medewerkers toeneemt, beide doelgroepen uitgroeien tot ambassadeurs en dat het plezier enorm
toeneemt, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant.

Epurple heeft de 9+ organisatie-filosofie in een ontdekkingsreis van 8 jaar heel concreet doorvertaald in:

 De missie, die luidt: ‘Elke beleving is altijd van dezelfde topkwaliteit: zowel binnen als buiten de organisatie,
en los van door wie het wordt geleverd.’

 De haarvaten van de organisatie;
 Vijf ‘Wij willen klanten helpen’-wetten van Epurple;
 Volledig geautomatiseerde processen met ondersteuning van AI (in 2020) in de vorm van een eigen, intern

systeem Lisa; en
 De gehele way of working (denk aan halfjaarlijkse 9+ sessies waarin middels mini-journeys de beleving

gezamenlijk wordt geïnnoveerd en op een hoger plan wordt gebracht, en het continu met elkaar delen van
9+ ervaringen binnen en buiten).

Thijs Don
Epurple



Het resultaat is dat de 9+ klantbeleving en de 9+ medewerkersbeleving volledig AI-
based is geautomatiseerd, geprotocolleerd en georganiseerd. En sinds 2021 kan
Epurple naar eigen zeggen een doorlopende topbeleving bieden.

Het veelomvattende systeem Lisa helpt medewerkers en managers om een 9+
beleving te bieden. Tijdens de break-out-sessie zijn voorbeelden van protocollen
en processen behandeld, zoals de onboarding van een nieuwe medewerker en
hoe de leidinggevende concreet wordt ondersteund met functionele (7+) acties en
emotionele (9+) momenten.

“Leer je medewerkers écht kennen.”

Thijs Don
Epurple

Klik op deze knop voor de volledige 
hand-out van de spreker.

https://seminar-altuition.nl/wp-content/uploads/2022/11/11.-Tijs-Don-Epurple.pdf




Ruurd Neurink is Marketing & Communicatie Manager bij Pon Porsche Import. Pon is de importeur van
Porsche in Nederland, maar inmiddels ook de grootste fietsenhandelaar ter wereld. In de break-out-sessie
neemt Ruurd ons mee in de wereld van merkwaardige klantbeleving voor een product dat niemand nodig
heeft, maar iedereen wil hebben.

Porsche Nederland is een kleine markt voor Porsche, waardoor Ruurd en zijn team veel vrijheid genieten en
een goed werkbaar budget meekrijgen om te besteden aan marketing, communicatie en natuurlijk CX. Ruurd
en zijn team werken volgens een uitgebreid jaarplan waarin OGSM, Kanban, agile en scrum door elkaar heen
lopen, maar waar stevig aan vastgehouden wordt.

Data is erg belangrijk voor Porsche: vanaf Ruurd zijn start als Marketing & Communication Manager heeft hij
de ambitie om een klantdata-gedreven organisatie te worden, om betekenisvolle en persoonlijke ervaringen
te bieden aan klanten, zodat de Customer Lifetime Value wordt vergroot. Deze ambitie wordt stap voor stap
uitgevoerd en er wordt nooit een compromis gedaan op datakwaliteit, net als dat er nooit een compromis
wordt gedaan op een Porsche (campagne ‘’never compromise’’).

Ruurd raadt ons aan om altijd te starten met een uitgebreide Customer Journey, en gespecialiseerde bureaus
te gebruiken voor dit onderzoek. Het leert een organisatie om focus aan te brengen: het verhogen van de
pieken en het repareren van de dalen in de journey. Daarnaast maakt hij gebruik van drie belangrijke target
groepen (nieuwe, huidige en inactieve klanten) om zijn marketingprogramma op te baseren en relevant en
persoonlijk te zijn voor deze type klanten. De implementatie van het nieuwe CRM-systeem die een koppeling
heeft met de fabriek van Porsche helpt het team hier erg bij.

Het loyaliteitsprogramma Porsche24 is uniek gemaakt voor Nederland. Ruurd vertelt dat de data van de
verschillende klantgroepen zeer waardevol is om marketingcampagnes neer te zetten die relevant zijn voor
het type klant, en daarnaast ook beleving kunnen bieden voor de klant (voorbeeld: routes om te rijden en
hiermee ‘badges’ verdienen – zowel gratis als betaald!). Het is een uitdaging voor het Marketing &
Communicatie-team om hierbij ook de dealers (retailers) aan te haken.

Ruurd deelt tenslotte zijn learnings met ons, waaronder ‘hire for attitude, train for skills’, maak je team
onderdeel van het proces, voer korte en middellange termijn-plannen uit gebaseerd op je lange termijn-
strategie, creëer altijd structuur, zeg eens een keer wel 'ja' en heb geduld: je plannen hebben tijd nodig.

Ruurd Neurink
Porsche



Key Learnings van Ruurd:

 Porsche is een merk wat functioneel vrijwel hetzelfde product levert als een
ander automerk, maar zoveel meer emotie met zich meebrengt: niemand koopt
100% rationeel een Porsche

 Vanuit data kun je ervoor zorgen dat klanten zo persoonlijk mogelijk benaderd
worden met passende marketingcampagnes en activaties.

‘’Porsche is een belofte voor een klein groepje mensen, maar inspiratie voor zoveel 
meer!’’

Ruurd Neurink
Porsche

Klik op deze knop voor de volledige 
hand-out van de spreker.

https://seminar-altuition.nl/wp-content/uploads/2022/11/10_Ruurd-Neurink-Porsche.pdf




Brigitte van Buggenum, Hoofd Klantexpertise bij klant & service UWV, vertelt ons in haar break-out-sessie dat
UWV er is voor ons allemaal, als je werk hebt maar ook als je geen werk hebt. UWV ondersteunt mensen om
werk te houden of te krijgen. Als dat niet lukt, voorzien ze door middel van een uitkering. Iedereen wil mee
doen en het gevoel krijgen dat je ergens bij hoort en meetelt.

UWV gaat terug naar de bedoeling en doen wat de samenleving van ze verwacht. De ‘one size fits all’ strategie
past niet voor iedereen. UWV wil de dienstverlening echt veel menselijker maken en de emotionele connectie
terugbrengen in die dienstverlening.

UWV wil ervoor zorgen dat cliënten zich gezien, gehoord en geholpen voelen en UWV ervaren als één geheel
dat werkt vanuit haar maatschappelijke opdracht, binnen de wettelijke kaders zonder de menselijke maat uit
het oog te verliezen.

Hiervoor heeft UWV verschillende stappen gezet en heeft als belangrijkste prioriteit: De cliënt staat voorop!

Brigitte van Buggenum
UWV



1. Het UWV-brede dienstverleningsconcept

Dat was het startpunt om uit het silo-denken te komen gezien de divisiestructuur
van UWV. Klanten komen in verschillende divisies voor en dienen UWV als één
UWV te ervaren. In dit dienstverleningsconcept gaat het vooral om het bieden van
empathische dienstverlening en ervoor zorgen dat cliënten zich gezien, gehoord en
geholpen voelen, zonder dat de klant meerdere keren zijn verhaal moet vertellen.
De mens staat centraal in de dienstverlening van UWV. Hiervoor zijn zes
uitgangspunten opgesteld als richtingaanwijzer voor de aankomende jaren voor
alle divisies om empathische dienstverlening te bieden.

2. Integrale klantreizen

UWV doet dit werkendeweg (matrixorganisatie) maar ze hebben een hele
belangrijke paragraaf toegevoegd aan hun besturingsmodel. UWV stuurt langs
klantreizen en op de pijnpunten in deze reizen. Hiervoor maakt UWV gebruik van
integrale klantreizen om over en door silo’s heen te kijken. Hierbij kijkt UWV ook
wat voor of na deze reis gebeurt, ook bij partners. Bijvoorbeeld in de overdracht
naar de gemeente.

UWV-klantreismethodiek

Eén taal, één tool en mindset. Dat is het écht vanuit de cliënt gaan denken en de
klantreis vormgeven met behulp van de ontwikkelde UWV-klantreismethodiek
waarvan het framework continu verrijkt zal worden. Hiervoor heeft UWV een
klantreisgids opgesteld voor medewerkers zodat UWV met 1 uniforme taal
hierover spreekt. Klantbeleving en interactie met klanten over kanalen heen en
hoe deze zaken zich tot elkaar verhouden.

“Maximaal de emotionele connectie maken met burgers, dat is de ‘challenge’ die UWV 
heeft aangenomen.”

Brigitte van Buggenum
UWV





Met zijn geweldige keynote maakt filosoof en cabaretier Paul Smit ons bewust van ons onbewuste. Met een
serie van voorbeelden laat hij ons ervaren hoe subjectief we zijn en hoe ons brein is gericht op overleven in
plaats van objectief waarnemen. Hoe komt het dat we binnen 1 seconde weten of we een sollicitant geschikt
vinden?

Het onbewuste niveau van ons brein werkt voor ons en bepaalt ons gedrag. Hoe kan het ook anders als hij
uitlegt dat op onbewust niveau ons brein 11.200.000 bits per seconde verwerkt. En op bewust niveau slechts
60 bits per seconde verwerkt.

Ons brein is zelflerend. Door routines aan te leren kunnen we taken geheel vanzelf uitvoeren. Ons brein is
opgebouwd uit ons reptielenbrein (gericht op overleven/veiligheid), zoogdierenbrein (gericht op emoties) en
de Neocortex (ons rationele brein). De eerste twee zijn vele malen sterker dan ons rationele brein. Om te
veranderen moeten alle drie onderdelen van ons brein samenwerken. Dat zien we vaak bij passie of
urgentie.

Een belangrijke stof voor creativiteit is dopamine. Het niveau van dopamine is hoog als we uitgerust zijn en
daalt als we deze ‘brandstof’ door de dag gebruiken. Door te ontspannen kan de dopamine weer opbouwen.

Paul Smit



Key Learnings van Paul:

 Ons (bewuste) brein kan maar op één activiteit tegelijkertijd focussen.
 Alles wat we doen uit routine kost minder energie.
 Veranderen is een kwestie van volhouden en werkt het beste in kleine concrete

stappen.
 Brainstormen is slecht voor de creativiteit. Het bewuste niveau van ons brein

(slechts 60 bits per seconde) is handig om een som op te lossen of om een
planning te maken, maar niet om creatieve ideeën te genereren.

 Om te veranderen moeten de drie onderdelen van ons brein samenwerken.
 Wanneer werkt creativiteit het beste? Neem alle informatie tot je en geef je

brein rust. Goede ideeën komen dan vanzelf.

“Laat alle informatie tot je komen, geef je brein rust, dan krijg je creativiteit cadeau!”

Paul Smit

Klik op deze knop voor de volledige 
hand-out van de spreker.

https://seminar-altuition.nl/wp-content/uploads/2022/11/05.-PaulSmit.pdf
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