Klantbeleving in
Nederland 2020
De grootste NPS-benchmark van Nederland
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INLEIDING

Het beste uit klant en
medewerker halen, maakt
organisaties succesvoller

Grootste B2B benchmark NPS

Naast

van Nederland

verdiepen we ons per sector in de NPS

Het beste uit klant en medewerker

in de tijd en de tevredenheid per touch

halen, werpt zijn vruchten af. Met een

point in de customer journey. Daarnaast

integrale visie op klant- en mede

maken we de relatie tussen de algemene

werker
beleving richten wij ons als

tevredenheid en de NPS per branche

Welke organisaties het meest succesvol binnen hun sector worden? Dat

Integron dan ook op het hoogst haal

inzichtelijk én duiden we de verschillen

zijn die organisaties die écht het beste uit klant en medewerker willen

bare voor onze klanten. Dit doen wij al

tussen top-presterende organisaties met

halen. Daar zijn wij als Integron heilig van overtuigd. En dat brengen

sinds 1993 en dat maakt het mogelijk

‘gemiddeld Nederland’. Waar liggen de

we haarscherp in beeld via de Net Promoter Score (NPS): al jarenlang dé

om jaarlijks een benchmarkrapport over

punten per branche en aan welke
knel

graadmeter voor veel organisaties om de loyaliteit en het enthousiasme

NPS in Nederland te publiceren. Dit

knoppen moet je als organisatie draaien

van klanten te optimaliseren.

rapport is gebaseerd op de resultaten

om toe te werken naar die excellente

van

klantbeleving?

ruim

tweehonderd

uitgevoerde

Een hoge NPS is niet het doel op zich,

En

maar biedt het benodigde inzicht om

vertaalt

een excellente klantbeleving na te

medewerkerbeleving en vice versa.

bouw

streven. Daar ligt een belangrijke en

Worden je medewerkers ook nog eens

industrie, transport en logistiek, ICT en

mooie uitdaging, want het levert je

perfect gefaciliteerd, dan is de cirkel

telecom, en professionele, facilitaire en

meer enthousiaste klanten op die jouw

helemaal rond.

financiële dienstverlening.

organisatie

aanbevelen.

Bovendien

heeft het een positief effect op je
medewerkers. Medewerkers die met
enthousiaste klanten te maken hebben,
zijn

gemotiveerder

en

het

geeft

voldoening om daarvoor te werken.
Wat weer leidt tot minder verzuim en
een lager verloop.

Al met al levert

dat een fraaie wisselwerking op. Door
te werken aan een sterke NPS creëer
je dus loyale en betrokken klanten.

die

optimale
zich

naar

klantbeleving

klantonderzoeken in het afgelopen jaar

een

binnen de branches afvaldienstverlening,

goede

en

installatie,

groothandel,

de

huidige

klantbeleving
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NPS: voorspeller voor klantbehoud en potentiële groei
Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt bij een collega of relatie? Door klanten
deze ‘NPS-vraag’ te stellen, wordt de NPS (Net Promoter Score) berekend. Klanten
kunnen de vraag beantwoorden met een cijfer van 0 t/m 10. Vervolgens wordt
duidelijk tot welke groep zij behoren.

10
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Promoters

8

7

6

5

4

Passives

3

2

1

0

Detractors

Promoters

NPS

Klanten die een cijfer 9 of 10 geven zijn

min

het

percentage

detractors.

promoters (zij bevelen je actief aan)

Bij

40%

promoters

en

20%

NPS-score

20%.

is

het

detractors

percentage

is

je

promoters

Passives

Heb je 20% promotors en 40%

Klanten die een cijfer 7 of 8 geven


detractors, dan is je NPS-score -20%.

zijn (zij bevelen je passief aan – de
‘zwevers’)

Meer promoters en minder detractors.
Daar ligt de uitdaging voor organisaties.

Detractors

Daarnaast is het belangrijk om de

Klanten die een cijfer 0 tot en met 6

promoters enthousiast te houden. Zij

geven zijn detractors (zij bevelen je

zijn immers hét visitekaartje voor je

niet/nauwelijks aan)

eigen organisatie.
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NPS B2B in Nederland
De NPS wordt door veel organisaties omarmd. Daarmee wordt NPS ook een steeds
belangrijkere KPI om te zien hoe het staat met de klantbeleving en klantloyaliteit.
Het streven is in alle gevallen een hogere NPS. Belangrijke vraag daarbij is uiteraard:
‘wat is een goede NPS?’. In dit rapport vind je de belangrijkste benchmark-scores
B2B, maar ook de scores van topperformers in Nederland.
Kijken we naar de totaalresultaten

Hoe kun je als organisatie er toch voor

(branche-overstijgend)

de

zorgen dat je NPS verder stijgt? Uiteraard

gemiddelde NPS-score in 2019 12%.

door te kijken naar de detractors: wie

Er

dan

zijn ze en hoe komt het dat ze niet

detractors. Maar helaas is nog steeds

enthousiast zijn? Maar het meeste

ruim de helft passief in het aanbevelen.

effect kunnen we echter realiseren bij

En

zijn

18%

NPS en Customer
Journey in Nederland

meer

beveelt

is

promoters

de

organisatie

de passives. Deze klanten zijn over het

In

vergelijking

algemeen tevreden, maar moeten nog de

met 2018 (14%) zien we een kleine

stap zetten naar het ‘groen’, richting echt

daling van -2%. B2B-klanten worden

enthousiaste klanten. Hoe dan? Vaak zit

in Nederland dus niet enthousiaster.

dit niet meer in je basisdienstverlening,

Daar valt nog veel te winnen.

maar in het echt iets extra kunnen doen

helemaal

1

dus

dan

niet

aan.

12%

NPS 2019

VS

14%

NPS 2018
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Customer Journey
B2B in Nederland

voor je klanten. Hun verwachtingen

2016 is er een stijgende lijn te zien.

overtreffen.

de

Helaas zien we dat de deze stijging in

behoeftes van deze groep te kennen

2019 wat stagneert en zelfs iets daalt.

en te weten wat je als organisatie kunt

Steeds meer organisaties realiseren zich

doen, zodat je ze wel kunt verrassen.

dat een positieve klantbeleving niet

Verlies daarbij de promoters niet uit

alleen leidt tot een hogere tevredenheid

In de B2C-sector zien we al jaren een sterke focus op teams die voortdurend

het oog. Ook hun motivatie om jouw

en loyaliteit, maar ook de waarde van de

bezig zijn met het optimaliseren van de customer journey. Ook bij B2B is hier

organisatie aan te bevelen, is het weten

organisatie vergroot. Desondanks zien

de laatste jaren steeds meer aandacht voor. Het doel is niet enkel de basis

waard. Daarmee kun je de klantloyaliteit

we geen toename meer. Mensen maken

goed op orde hebben, maar vooral het onderscheidend vermogen van je

blijven waarborgen en waar nodig

het verschil, maar bij een toenemend

merk / organisatie terug laten komen op elk cruciaal punt in de klantreis.

verbeteren. Bovendien kun je er veel

aantal markten zien we krapte op de

Hierbij gaat het om het echt kennen van je klanten en daar proactief op

van leren voor de klanten die je nog niet

arbeidsmarkt. Soms mag je als klant al

acteren. In de optimale klantreis zit de grootste uitdaging in het positief

actief aanbevelen.

blij zijn dat je je opdracht kwijt kunt.

verrassen van je klanten en het overtreffen van hun verwachtingen.

Belangrijk

is

om

Dit alles draagt echter niet bij aan een

Ontwikkeling NPS in de tijd

optimale klantbeleving. Vooral in de

De NPS geeft een goed beeld van en

(customer journey) optimaliseren en

De jaren 2011 tot en met 2015 tonen

sectoren transport en logistiek, ICT en

een gevoel over de klantrelatie. Maar

de klantverwachting overtreffen? De

lichte schommelingen in de gemiddelde

bouw en installatie zien we dan ook een

om de klantervaring te optimaliseren

tevredenheid

NPS-score van Nederland. Maar sinds

dalende trend als het gaat om de NPS.

is het belangrijk te weten hoe klanten

hier handvaten voor. In dit hoofd
stuk

de verschillende touchpoints ervaren.

tonen we de verschillende touchpoints

Waar en hoe kun je de klantreis

in de algemene klantreis in Nederland.

Promoters

2019
2018
2017
2016

30%
31%
29%
25%

52%
52%
52%
57%

Passives

Detractors

18%

12%

17%

14%

19%

10%

18%

7%

per

touchpoint

geeft
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Customer Journey B2B in Nederland

De informatieverstrekking kan tevens

Hoe de organisatie omgaat met

beter. Zo is niet altijd duidelijk wat

problemen en afwijkingen is voor

een organisatie doet en kan bieden.

veel klanten een belangrijke graad-

Tussentijdse communicatie is key.

meter. Uiteraard ziet de customer


Dit zien we over alle branches heen.

journey er per branche anders uit.
Er zijn verschillende touchpoints en

Ook het afhandelen van klachten

hoe deze worden ervaren, verschilt

zien we B2B-breed als een belang-

ook vaak.

rijk aandachtspunt.
De mensen

Gemiddelde
tevredenheid
B2B Nederland

8,1 / 8,1
2018

Logistiek /
dienstverlening

8,0 / 7,9
Gemiddeld

geven

klanten

Product /
dienst / project

7,7 / 7,9

Informatie
verstrekking

7,8 / 7,8

7,7 / 7,6
Prijs / waarde

7,2 / 7,4

de

complete ervaring bij een B2Bbedrijf in Nederland een 7,8. Ze
zijn vooral te spreken over de
medewerkers die bij een bedrijf

vaak positief, alhoewel de proactivi-

werken. Accountmanagers, binnen-

teit vaak beter kan. Wel zien we dat

dienstmedewerkers,

consultants,

het product/de dienst zelf wel nog

customer services en helpdesks

beter kan. Dit is echt de basis van

scoren over het algemeen goed. Het

de dienstverlening en moet dus naar

contact met de organisatie is dus

een hoger niveau in Nederland.

Klachtafhandeling

6,6 / 6,7
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2. NPS per branche
De gemiddelde NPS in Nederland bedraagt 12%, maar binnen de negen branches zijn
grote verschillen te zien in het aanbeveelgedrag van klanten. Net als in 2018 zijn de
meeste promoters te vinden binnen de sector industrie (43%) en transport (35%). De
groothandels en professionele dienstverlening scoren gemiddeld. Lagere scores zien
we bij ICT en financiële dienstverlening. Bij de bouw- en installatiebedrijven, facilitaire
dienstverleners en de afvalbranche is de NPS zelfs negatief. Daar zijn er dus meer
detractors dan promoters.
Dankzij de onderzoeken die we verrichten binnen de verschillende B2B-branches
weten we wat de drijfveren zijn om aan te bevelen en om dit niet te doen. Per branche
gaan we via branchespecifieke whitepapers hier later in 2020 verder op in.
Promoters

NPS: 27%

43%

21%

16%

15%

9%

8%

-4%

-8%

35%

28%

26%

22%

17%

33%

32%

52%

55%

52%

45%

12%

16%

20%

19%

19%

PROFESSIONELE
DIENSTVERLENING

GROOTHANDEL

TRANSPORT EN
LOGISTIEK

ICT

FINANCIËLE
DIENSTVERLENING

41%

55%

16%

INDUSTRIE

Passives

Detractors

-11%
8%

58%

73%

26%

25%

19%

AFVALDIENSTVERLENING

FACILITAIRE
DIENSTVERLENING

BOUW EN
INSTALLATIE

52%
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Ook dit jaar blijkt uit de benchmarkcijfers dat er een sterke relatie bestaat tussen
de algemene klanttevredenheid en de NPS. Een hoge klanttevredenheid vertaalt
zich naar een hoge NPS. Gemiddeld in Nederland is de NPS 12%. Om daar te komen
moeten organisaties streven naar een klanttevredenheid van minimaal een 7,8.
Weet je een 8+ te realiseren, dan schiet de NPS omhoog: boven de 20%!
Het is belangrijk om bij het streven naar een hogere NPS de drijfveren en verwachtingen
van je klanten te kennen. Draai aan de goede knoppen door inzicht te krijgen in welke
aspecten écht belangrijk zijn volgens je klanten en wat deze scoren op tevredenheid.
Pas dan stuur je op feiten en kun je het aanbeveelgedrag positief beïnvloeden. Maar
alles begint bij de basis: zorg dat deze op orde is en bouw van daaruit verder.
30%

7,8

INDUSTRIE
8,2 / 27%

25%

PROFESSIONELE DIENSTVERLENING
8,0 / 21%

20%

Relatie klanttevredenheid en NPS

7,8 / 15%

GROOTHANDEL

15%

8,0 / 16%

12%
10%

ICT

FINANCIËLE DIENSTVERLENING
7,8 / 8%

7,7 / 9%

5%
0%
7,0

7,2

7,4

-5%

7,6

AFVAL

7,8

7,7 / -4%
FACILITAIRE DIENSTVERLENING

-10%

7,4 / -8%
BOUW EN INSTALLATIE

-15%

NPS

3

TRANSPORT EN LOGISTIEK

7,2 / -11%

Klanttevredenheid

8,0

8,2

8,4
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4. NPS topperformers
De hoogst scorende organisaties hebben een gemiddelde NPS van 45%.
Integron spreekt met zo’n hoge score van een topperformer.
NPS

12%

TOPPERFORMERS

Tevredenheid

Tevredenheid

7,8

8,6

45%

GEMIDDELD NEDERLAND

NPS

9,0
8,5

8,7

8,1

8,0

8,6

8,6

Op weg naar een topperformer

ook veel beter beoordeeld bij top

Topperformers

klant

perfomers en hoewel het verschil in

tevredenheid gemiddeld een 8,6. Dat is

de prijs-kwaliteitverhouding het laagst

bijna een punt hoger dan B2B gemid-

is, is deze toch 0,4 punt hoger dan

deld in Nederland. Deze topperformers

gemiddeld B2B. Je kunt stellen dat deze

bieden een uitstekende dienst of

verhouding een stuk minder belangrijk

product met de juiste service. Net als

wordt naarmate de loyaliteit toeneemt.

vorig jaar is vooral bij de informatie-

Het loont dus om te streven naar top-

verstrekking een groot verschil te zien

performerschap. Ben jij al klaar om het

(+1,2). De klachtafhandeling wordt

verschil te maken?

scoren

op

8,9

8,0
7,7

7,7

7,5

7,6
7,3

7,0

6,6

7,2

6,5
MEDEWERKERS

LOGISTIEK/
DIENSTVERLENING

PRODUCT / DIENST /
PROJECT

INFORMATIEVERSTREKKING

KLACHTEN

VALUE FOR
MONEY
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Als

toonaangevend

onderzoek-

en

adviesbureau

in

Nederland

voor B2B-organisaties weten we als geen ander hoe belangrijk
klanten en medewerkers voor organisaties zijn. Het beste halen
uit klant en medewerker is waarom wij bestaan. En dat inmiddels
al meer dan 25 jaar. Tevreden en loyale klanten zorgen voor enthousiaste
en betrokken medewerkers en vice versa. Klant- en medewerkeronderzoek
is daarbij onontbeerlijk.

5

Over Integron

Onderzoek met Integron biedt inzichten

Beleving Awards

waarmee een organisatie zich gericht

Jaarlijks

organiseert

kan verbeteren, ontwikkelen en onder

Beleving

Awards;

scheiden. We spelen effectief in op de

inspiratie-event waar onze klanten

zichtbare tendens naar vaker en meer

die aantonen dat ze het beste uit hun

continu inzicht. Dat doen we onder meer

klanten en medewerkers halen, worden

door klant- en medewerkerfeedback

beloond met een Award. De afgelopen

programma's

de

11 jaar zijn er ruim 280 organisaties

onze

genomineerd en hebben al meer dan 80

lange

termijn

die

passen

strategie

in

van

opdrachtgevers.

Integron

hét

klant-

winnaars op het podium gestaan.
Kijk ook op www.belevingawards.nl.

Inzicht in medewerker- en klantbeleving
is dus belangrijk, maar het gaat ook om
concrete vervolgstappen: door met de
informatie de organisatie te activeren
via advies en training helpt Integron
bedrijven het beste uit haar klanten
en medewerkers te halen. Samen met
u bouwen we aan betekenis
volle en
excellente organisaties waar klanten
en medewerkers zich thuis voelen.

de
en
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Onze onderzoeksoplossingen

Inzicht

Integron adviseert je over de juiste methodiek, middelen en frequentie. We hebben

Het

een breed aanbod aan onderzoeksoplossingen waarmee we jouw klanttevredenheid en

resultaten

-loyaliteit kunnen meten.

jouw organisatie staat. Nu is het

klanten.

tijd om de diverse stakeholders intern

diverse advies- en trainingsproducten

en extern te informeren. Echt werk

ontwikkeld.

makkelijker dan het is. Het doel is

onderzoek
geven

is

afgerond.

inzicht

in

De

om gericht een tastbaar verschil te

waar

maken naar jouw medewerkers en
Daarvoor

heeft

Integron

maken van de inzichten is een grote
uitdaging en klinkt vaak makkelijker

1-2-3 spel

dan het is. Het doel is om gericht een

Door het 1-2-3-spel te spelen worden

Jaarlijks klantonderzoek

NPS-onderzoek

Klantpanels

Inzicht in wat jouw

Hoe loyaal zijn jouw

Direct in contact met je

tastbaar verschil te maken naar jouw

resultaten

klanten van je dienst-

klanten en waarom?

klant in groepsverband

medewerkers en klanten.

tactisch én operationeel niveau ge-

verlening denken

op

zowel

strategisch,

deeld en geborgd in je organisatie.
Het verkregen inzicht presenteren
via

Strategische interviews

Project Evaluatie Monitor

Stakeholder-onderzoek

Geef je klant écht een

Direct feedback van je

Inzicht in hoe belang-

stem

klant na afronden van

hebbenden naar je

het project

organisatie kijken

Neem voor informatie over onze onderzoeksoplossingen
een kijkje op www.integron.nl/onderzoek/klantonderzoek/
of neem contact met ons op via info@integron.nl of
010 411 59 66
Continu klantfeedback
Echt acteren op de
momenten van de
waarheid

(deel)rapporten,

infographics,

Customer Journey

motion graphics en ons online intelli-

Wil je de klantervaring naar een

gence dashboard. Hierin heb je real-

volgend

time inzicht in de resultaten uit je on-

resultaten uit eerdere klanttevreden-

derzoek.

heidsonderzoeken beter begrijpen?

niveau

brengen

of

de

En wil je verschillende teams actief

Advies en Training

hierbij betrekken? Dan kan het in

Echt werk maken van de inzichten is

kaart

een grote uitdaging en klinkt vaak

journey een mooie oplossing zijn.

brengen

van

de

customer

23

INTEGRON BV | K.P. van der Mandelelaan 90 | 3062 MB Rotterdam
www.integron.nl | info@integron.nl | 010 411 59 66

