
Digitale 
Transformatie 

Klantwaarde als basis 
voor succes

Hartelijk welkom bij dit webinar! 
- Microfoons uit
- Vragen via de chat, of na 13:30u



Barbara de Lange

Strateeg & idee-optimist

Jan Bisschop

Directeur & Management Consultant



Welke digitale ervaring 
verraste jou?

Of wekte irritatie op?



Eén klantopmerking 
zorgde voor veel minder 
telefoontjes



Van offline naar online 
verzekeraar

Vanuit klantbeleving het 
haakje zoeken en vinden



Analyse klantbehoeften 
als driver voor 
digitalisering, innovatie en 
experimenten



Klantarena’s om op basis 
van klantbehoefte digitale 
roadmap vorm te geven

UX Lab om online 
customer journeys te 
testen



In al deze voorbeelden zijn 
klantwaarde, verdiepen in 
klantbeleving gekoppeld aan het 
interne denk- & ontwikkelproces 
als basis voor succes.

Methodieken & hulpmiddelen in 
vogelvlucht.



EmpathizeDesign Thinking is een creatief en 
iteratief proces waarbij het draait 
om het verkrijgen van zoveel 
mogelijk verschillende 
perspectieven op het probleem en 
de oplossing.

In continue verbinding met de klant / 
eindgebruiker. 

Om iets te ontwikkelen dat 
wenselijk, levensvatbaar en 
haalbaar is. 

Test



Customer Experience is de som van 
alle ervaringen die een klant heeft met 
een bedrijf, product of dienst

In alle fasen: bewustwording, ontdekken, 
overweging, interactie, aankoop, gebruik, 
herhaling en promotie. 

Customer Journey is een gedetailleerde 
uitwerking van 1 van deze klantreizen via 
de diverse kanalen, devices en 
touchpoints.



Lean startup is een methode om zo snel 
mogelijk je idee en hypothesen te toetsen 
bij de gebruiker. 

Idee, bouwen, meten, leren. 

Leren is hierbij belangrijker dan falen. 
Snelheid boven kwaliteit.



Agile is een iteratieve aanpak om sneller 
en vaker waarde op te leveren aan de 
klant. 

In plaats van grote, langdurige verander / 
realisatie projecten met een grote “big 
bang” waarvan de uitkomst onzeker is. 

Een Agile team levert werk op in kleine, 
behapbare en werkbare brokken. 



Klantwaarde als basis
voor succes

• Kort-cyclisch

• Lage investering

• Multi-disciplinair

• Meerdere perspectieven

• Iteratief

• Leren & reflecteren

• Kleinschalig ideeën uitvoeren

kies

test

verbeter

analyseer

doe



Neem contact met ons op voor een masterclass, 
of hulp bij strategie en implementatie.

Ontvang sowieso een gouden tip op maat!

info@hetverbeterhuis.nl

Ben je geïnspireerd geraakt over wat 
klantwaarde kan betekenen bij 
digitalisering en wil je meer meer 
weten?

mailto:info@hetverbeterhuis.nl


info@hetverbeterhuis.nl

www.hetverbeterhuis.nl

06-10382210

mailto:info@hetverbeterhuis.nl
http://www.hetverbeterhuis.nl/


Digitale 
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Hoe pak je dat aan?

Woensdag 24 maart 2021
13:00-13:30u

www.vno-ncwmidden.nl/evenementen
 

http://www.vno-ncwmidden.nl/evenementen

