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Binnenkomen in het hoofd en het hart 

Hoe het gaat 
 

Tips en inzichten 
Wat is het en  

waarom  
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Wat is een klantreis? 



Een voorbeeld 



Een ander voorbeeld 



 Waarom 

inzicht in behoefte, beleving en gedrag 
 
Geeft handvatten voor proces, communicatie 
 
Helpt klantgericht te verhogen 
 
Verhoogt kwaliteitsperceptie  
 
Meer tevreden klanten: ambassadeurs 
 
Plezier medewerkers 
 
Onderscheidende positie 



Oriëntatie Informatie Keuze 
Besluit 

vorming 

Thuisblijven 

Verhuizen 

Voorbeeld klantreis 
 Oriëntatie- en keuzeproces  



Luisteren naar de klant (diepte interviews) 



Titel en tekst 
 
Gebruik deze dia voor platte 
tekst of opsommingen. 
 
Platte tekst: 
Standaard staat het lettertype 
op Bold. Druk na het typen 
van de kop op enter en zet de 
optie Bold  
 
 
uit om de platte tekst te 
typen. 
 
Opsomming: 
Druk na het typen van de kop 
op enter en klik bovenin op  
 
 
 
(inspringing vergroten) om de 
opsomming te maken. Er 
komt automatisch een bullet 
te staan.  
 
De vaste elementen op deze 
dia (tekstvakken, logo, 
groene/paarse vlakken) zijn 
volgens huisstijl afspraken 
opgemaakt. Het is niet de 
bedoeling dat deze qua 
grootte of positie worden 
aangepast. 

Focus aanbrengen; Persona’s  

Dé klant  
bestaat niet 

Segmentatie niveau 
Waarop we bij inrichting  
afstemmen (differentiëren) 

X duizend klanten 
Waarop de medewerker  
afstemt (differentieert) 





Zoeken naar overeenkomsten en verschillen: 
PERSONA’s 

 
• Ans – De moeder met handen in het  haar 

• Johnny & Anita - Gezin uit achterstandswijk 

• Anton & Annet - De hoogopgeleide critici 

• Wesley - De (stoere) LVB-jongere 

• Marieke - De professionele hulpverlener 

 

 
• Mary – zorgbehoevende vrouw 

• Heleen – dochter van dementerende 
moeder 

• Ali en Jan – genietend echtpaar met 
gezondheidsproblemen 

ik ben 

   ik wil 



Titel en tekst 
 
Gebruik deze dia voor platte 
tekst of opsommingen. 
 
Platte tekst: 
Standaard staat het lettertype 
op Bold. Druk na het typen 
van de kop op enter en zet de 
optie Bold  
 
 
uit om de platte tekst te 
typen. 
 
Opsomming: 
Druk na het typen van de kop 
op enter en klik bovenin op  
 
 
 
(inspringing vergroten) om de 
opsomming te maken. Er 
komt automatisch een bullet 
te staan.  
 
De vaste elementen op deze 
dia (tekstvakken, logo, 
groene/paarse vlakken) zijn 
volgens huisstijl afspraken 
opgemaakt. Het is niet de 
bedoeling dat deze qua 
grootte of positie worden 
aangepast. 
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Jeroen van Kooten (42) 
Zoon van zorgbehoevende moeder 

Sociaal-demografisch 
• Woont in Nieuwegein 
• Heeft alleen zijn moeder nog 
 
Eigenschappen 
• Regelt bij voorkeur alles op zijn iPaden smartphone 
• Is een echt familiemens, maar heeft ook een drukke carrière 
 
Emoties 
• Voelt zich verantwoordelijk voor de zorg voor zijn dementerende moeder 
• Wil ervoor zorgen dat zijn moeder goed terecht komt, want hij heeft geen tijd 

om haar elk weekend te bezoeken 

Bron: Woonz.nl 



Rita Vreederust (65) 
Zorgbehoevende moeder 

Sociaal-demografisch 
• Heeft 3 kinderen  
• Woont in Venlo  
 
Eigenschappen 
• Is snel moe en raakt minder mobiel 
• Koppig, wil niet nadenken over verhuizen, wil van het                        

leven blijven genieten 
 
Emoties 
• Gehecht aan haar woning en manier van leven 
• Beseft dat ze ouder wordt met bijbehorende gebreken, maar zou 

dit nooit beamen. Wil haar kinderen hier niet mee belasten. 

Bron: Woonz.nl 



Oriëntatie Informatie Keuze 
Besluit 

vorming 

Thuisblijven 

Verhuizen 



Oriënterend bezoek 

Bezoeken sites als “KiesBeter.nl”  

Bezoeken sheerenloo.nl 

Informatie materiaal ontvangen + 
doornemen 

Ervaringsuitwisseling andere ouders 

Info avond/markt bezoeken 

Informatie aanvragen 

Voortgang contact met Consulent 

Bezoek van Consulent (aan huis) 

Aanvullende vragen/info vanuit 
zorgaanbieder beantwoorden 

Aanmelding ingediend (post) 

Toelichting aanmelding + procedure 
ontvangen (tel) 

Aanmeldingsformulier ontvangen 
(post) 

Aanmelden bij zorgaanbieder (tel) 

Ontvangstbevestiging 
overeenkomst + toelichting vervolg 

ontvangen 

Overeenkomst ontvangen, tekenen 
+ retour zenden 

Besluitvorming 

Doorspreken ervaring + 
aanvullende wensen 

Bezoeken van locatie/ woning etc. 

Aanbod ontvangen + doornemen 

Bezoeken relevante 
sites 

Ervaringsuitwisseling 
andere ouders 

Info avond/markt 
bezoeken 

Informatie van School 
(ZMOK) 

Google zoeken 

Oriëntatie Informatie 
Keuze  en 

aanmelding 
Beslissing 





Titel en tekst 
 
Gebruik deze dia voor platte 
tekst of opsommingen. 
 
Platte tekst: 
Standaard staat het lettertype 
op Bold. Druk na het typen 
van de kop op enter en zet de 
optie Bold  
 
 
uit om de platte tekst te 
typen. 
 
Opsomming: 
Druk na het typen van de kop 
op enter en klik bovenin op  
 
 
 
(inspringing vergroten) om de 
opsomming te maken. Er 
komt automatisch een bullet 
te staan.  
 
De vaste elementen op deze 
dia (tekstvakken, logo, 
groene/paarse vlakken) zijn 
volgens huisstijl afspraken 
opgemaakt. Het is niet de 
bedoeling dat deze qua 
grootte of positie worden 
aangepast. 

De klantprocessen – helikopter view 
19 

Moment of truth 



Dit leverde het op 

• Gezamenlijk visie op klantbeleving en –
gerichtheid 
 

• 10 gezamenlijke klantbeloften 
 

• Lef 
 

• Wijzigingen in proces (differentiatie) 
 

• Aanpassingen in marketingcommunicatie 
 
 



Tips en inzichten 



TIPS 
Voor het starten van een klantreis 

Het proces is net zo belangrijk als het resultaat 
 
Bezint eer ge begint 
 
Leg het waarom uit  
 
Gebruik resultaten voor proces, gedrag en communicatie 
 
Bepaal je scope en doel vooraf 
 
Multidisciplinair team 
 
Maak sprintjes (laag hangend fruit)  
 



 

• Senioren voelen zich gemiddeld 10 tot 15 jaar jonger 
• Belicht de positieve kanten 
• Erken het (zorg)verleden van de senior 
• Tekst kan langer zijn dan bij jongere generatie, maar leg wel per 

onderwerp eenvoudig en duidelijk uit 
• Sfeer, aandacht en hygiëne zijn belangrijke keuzefactoren. Laat 

beleven tijdens keuzeproces 
• Maak afspraken over contactmomenten 
• Gebruik internet (website en facebook) 
• Beeld:  - context en setting 

    - met jongere mensen 
 
 

 
 

Inzichten 



Bedankt! 
Heb je nog vragen over marketing 

of ondernemen in de zorg? 
Neem gerust vrijblijvend contact op! 

Vriendelijke groet, 
Ingrid Beerse 

 
www.bureaubeerse.nl 

tel 06 25 56 79 33 
email: info@bureaubeerse.nl  

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

