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Allsecur won er één, net als bol.com, Simyo en Solcon. UnitedConsumers heeft er zelfs twee. 
Hoe totaal verschillend de vijf winnaars van de Beste Service Award 2014/2015 in principe ook 
zijn, in hun strategische keuzes, de werving en selectie van medewerkers en op het gebied van 
klantgerichtheid zijn ze opvallend eensgezind. 

Hoe ze klantgericht zijn en blijven
Het klantbelang leeft bij BOL.COM in de volledige 
breedte van de organisatie, stelt directeur Opera-
tions Huub Vermeulen. “Niet alleen klantenser-
vice of logistiek doet ertoe, maar bij alle keuzes 
die wij maken - of dat nou in de navigatie-
elementen van de website zit, het design of de 
techniek - wordt nagedacht over de waarde die 
het heeft voor de klant. Alleen door de klantbe-
lofte waar te maken, bereik je klantloyaliteit.” 
Dat de toekomst van het bedrijf in handen is van 
de klanten, beseft de online retailer zich dan ook 
als geen ander.

Een vergelijkbare visie heerst intern bij ALLSECUR. 
Excellente service leveren is één, maar de auto-
verzekeraar probeert naar eigen zeggen altijd 
méér te bieden dan dat. Bijvoorbeeld door een 

trotse klant positief te verrassen met een zelfge-
schreven kaart omdat hij een nieuwe auto heeft. 
Tevens geeft Allsecur proactief een seintje als de 
klant teveel betaalt voor zijn autoverzekering 
(Premie Alert). 
Bas Poell, directeur UNITEDCONSUMERS, geeft 
te kennen dat zijn merk voor de klant staat. 
Dat proberen ze sowieso duidelijk te maken 
in de propositie, maar het bedrijf wil bovenal 
dat klanten zich welkom voelen. De manier 
van aanspreken is daarvoor essentieel. Je moet 
de klant in zijn eigen belevingswereld zien te 
raken, vindt Poell. Je in hem verplaatsen en het 
positieve benadrukken. Een inspiratiebron op dit 
vlak is de horecabranche. “De gastgerichtheid die 
je veelal in hotels en restaurants treft, is prima 
te vertalen. Dat begint al heel simpel door de 
klant vriendelijk te begroeten en hem te vragen 
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waar jij hem mee kunt helpen. Verder moet alle 
communicatie eenduidig zijn, van de teksten op 
de website tot de geautomatiseerde e-mails die 
eruit gaan. Geen jargon, maar eenvoudig, begrij-
pelijk taalgebruik met duidelijke tussenkopjes. 
Aangezien de consument niet leest maar scant, 
moet een boodschap direct helder zijn.” 

Wat ze met klantenfeedback doen
“Klantenservice is het hart van onze organisatie 
en dat willen we zo houden. Van ons service-
team krijgen wij veel concrete suggesties over de 
behoeften van klanten door. Die nemen wij mee 
in onze besluitvorming”, geeft Mischa Oudolf, 
senior marketingmanager van SIMYO, te kennen. 
Op de afdeling hangt een heuse ‘Wall of change’ 
waarop alle klantideeën worden vastgelegd. 
Inhakend op de behoefte ‘in control’ te zijn, 
ontwikkelt de mobiele provider bijvoorbeeld 
allerlei tools voor ze om zelf makkelijk online 
zaken te kunnen regelen. “Wij zijn een klein 
bedrijf en iedereen zit in één ruimte. Daardoor 
zit de klant zowat bij ons op de werkvloer. We 
luisteren graag naar onze klanten en kiezen voor 
een persoonlijke benadering. Dit krijgen we ook 
vaak als positief punt terug van klanten, dat we 
zo menselijk zijn.”
 
Hoe ze medewerkers werven en selecteren 
In een vroeg stadium start ALLSECUR met het 
aantrekken van vriendelijke medewerkers. Lange 

tijd zocht het bedrijf naar het juiste profi el 
voor het customer care center, vertelt manager 
Operations Annemarie Lagerweij. “Passie is een 
modebegrip aan het worden, maar het is exact 
wat wij zoeken in een kandidaat. Wij willen dat 
de medewerker betrokken is bij de klant, kan 
aanvoelen in welke situatie hij verkeert en proac-
tief kan inspelen op de betreff ende situatie.”
SOLCON let bij de werving en selectie van ser-
vicemedewerkers nadrukkelijk op hun intrinsieke 
motivatie. Wat verstaat iemand onder klantge-
richtheid? Hoezeer is hij of zij bereid de klant te 
helpen? Tom Mulder (CCO): “Je doet het voor de 
klant, dus vinden we het belangrijk dat mede-
werkers er zelf ook blij van worden om klanten 
te helpen.” Aanvullend worden de klantcontact-
specialisten tijdens de gesprekken met klanten 
op de gewenste vaardigheden getraind. Inhou-
delijke kennis is tenslotte beter aan te leren dan 
gedrag.

Welke strategie ze steevast hanteren
Om de klant te kunnen helpen moet je voor hem 
klaarstaan, meent Poell. Bij UNITEDCONSUMERS 
krijg je daarom geen keuzemenu, maar direct 
een medewerker aan de lijn. Hij verbaast zich 
erover dat veel bedrijven hun processen louter 
verbeteren ten behoeve van hun eigen effi  ciency. 
“En de klanten, die laten ze het allemaal zelf 
uitvinden.” Doorverbinden gebeurt amper op het 
contactcenter van UnitedConsumers; medewer-
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kers kunnen negentig procent van de zaken oplossen. Alleen 
complexe kwesties, zoals een technische aansluiting of een 
schuldsanering, worden intern doorgezet.
Voortdurend de lat hoger leggen, is de strategie die BOL.COM 
hanteert. Zelfs op probleemloze dagen overheerst het gevoel 
dat het nog beter kan. Gelet op de kritische klant, die bo-
venal telkens weer zijn verwachtingen bijstelt, is Vermeulen 
ervan overtuigd dat je blijvend aan je basis moet sleutelen. 
“Tien jaar terug was het nog heel bijzonder als de klant 
binnen drie werkdagen een besteld product thuisbezorgd 
kreeg. Daarmee konden we klanten echt verrassen. Nu is dat 
heel anders. ‘Vandaag besteld, vandaag in huis’ is de nieuwe 
norm.”
Bij SOLCON staat technologie hoog in het vaandel. Mede 
door middel van tooling hoopt het bedrijf de klanttevreden-
heid van de huidige 8,5 gemiddeld naar minimaal een 9 te 
kunnen opschroeven. Momenteel werkt de internetprovider 
aan een fullservice dashboard dat het mogelijk maakt om 
individuele medewerkers én klanten nagenoeg alles zelf te 
laten oplossen. “We willen meer oplossingen ‘naar voren’ 
brengen en mensen faciliteren zodat zij nog sneller, beter 
en persoonlijker geholpen zijn”, vertelt Mulder. Te denken 
valt aan selfservicetools (kennisbank), maar ook verbeterde 
klantenfeedbackmogelijkheden staan op het programma en 
vanaf september dit jaar start Solcon een eigen installatie-
dienst.  

  

Opiness deelt uit
“De winnaar verdient de Beste Service Award 
door het verkrijgen van de beste klantreviews 
met de hoogste rapportcijfers van hun klan-
ten op Opiness.nl”, verklaart mede-oprichter 
Linda Schulte. “Winnaars onderscheiden zich 
dit jaar door twee duidelijke kenmerken die 
de consument belangrijk vindt: het bieden 
van de beste prijs, maar wel met de beste 
klantenservice.

BESTE INTERNETPROVIDER: 
Solcon
9,0 (106 reviews)

BESTE TELECOMPROVIDER: 
Simyo 
7,7 (278 reviews)

BESTE AUTOVERZEKERAAR: 
Allsecur
8,3 (1.034 reviews)

BESTE ZORGVERZEKERAAR: 
UnitedConsumers
8,1 (103 reviews)

BESTE WEBWARENhuis: 
bol.com 
7,8 (867 reviews)

BESTE ENERGIELEVERANCIER: 
UnitedConsumers
8,8 (185 reviews)

“TIEN JAAR TERUG WAS HET NOG HEEL BIJZONDER ALS DE KLANT BINNEN DRIE WERKDAGEN EEN BESTELD PRODUCT THUISBEZORGD KREEG. DAARMEE KONDEN WE KLANTEN ECHT VERRASSEN. NU IS DAT HEEL ANDERS. ‘VANDAAG BESTELD, VANDAAG IN HUIS’ IS DE NIEUWE NORM.”
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