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Service Excellence – Creating 

outstanding Customer Experiences 
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Een warme douche

‘Na mijn boodschappen te hebben gedaan in Ter 

Apel, bleek bij de auto aangekomen, dat één van de 

banden zo plat als een dubbeltje was. Ik was twintig 
kilometer van huis, stond in de natte sneeuw en ik had 

geen mobiele telefoon bij me. Ik ging terug naar de Jumbo, 
met de vraag of ik daar naar de ANWB kon bellen. De 

manager vroeg naar het probleem. Hij riep een 

medewerker, en zei: “als het ons lukt, hoeft u niet zo lang te 
wachten". In de sneeuw en onder de auto waar het 

reservewiel stevig vast zat, werkten ze in hun overhemd 
stug door: binnen een half uur kon ik wegrijden!!’ 

3

Zone van 
woede en 
verdriet

Zone van 
ontevredenheid

Zone van 
tevredenheid

Zone van 
Customer 

Delight

P
o

s
it

ie
v
e

h
o

u
d

in
g

Terrorist Overloper Indifferent
Ambassadeur/

promoter

Mate van (on)tevredenheid

4



23-4-2015

2

5

Customer Delight

Customer Delight is een positief emotionele 
en rationele staat van de klant die leidt tot 

enthousiasme over medewerkers/de 
organisatie. 

Klanten uiten dit in de vorm van:
1. positieve emoties 

2. een zeer hoge mate van tevredenheid 
(uiterst tevreden – 9/10)

3. een sterke intentie om de relatie voort te 
zetten, te versterken

4. de organisatie bij anderen aanbevelen
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De Europese ServEx richtlijn (CEN)

Service Excellence – Creating outstanding
Customer Experiences through Service 

Excellence

9 elementen
35 subelementen

7 principes

Introductie: 8 december 2015
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Surprising 
service

Individual service

Core value proposition

Complaint management

ISO 9001

ISO 10002

ServEx

ServEx
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Level 3. Enthousiasme door warmte en 
ego-streling (warmte, welgemeende 
aandacht, herkenning & erkenning)

Geen verrassing, je verwacht het, speelt in op menselijke behoeften

Echte aandacht en 

positief emotioneel 

contact (PEC)

De klant voelt zich 

herkend door de 

organisatie

Waardeer klanten, geef ze het 

gevoel dat ze belangrijk zijn, biedt 

maatwerk service
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Level 4. Enthousiasme door het overtreffen 
van verwachtingen van klanten

Emoties van: plezier, verrassing, wow

Realiseer magische 

momenten

Zorg voor verrassende

procesprestaties

Speel in op 

onuitgesproken wensen

Los problemen voortreffelijk op, 

ongeacht de oorzaak, 

overcompenseer

Geef een kleine 

geste

Werken aan enthousiaste klanten

• Basis op orde

• Geen project

• Holistische aanpak 

• Met de hele organisatie

• Deels andere dingen doen
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Basisvragen
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Wat moet je als gehele 
organisatie op orde hebben om 
op een consistente wijze 

uitzonderlijke 
klantervaringen te bieden en 

Customer Delight te 
realiseren?

Wat zijn de organisatorische 
randvoorwaarden?

Middelgrote & grote organisaties

Bedrijven, zorg & not for profit

Dienstverlening & productie
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Eerste contouren in Kopenhagen
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(1) Designing and

renewing

outstanding customer 

experiences

Achievin

g

customer 

delight

a. Ontwerpen en documenteren 

van de gewenste klantervaring

b. Bepalen van servicerichtlijnen en 

servicebelofte

c. Verspreiden van klantervarings-

concept in de gehele organisatie

d. Excellente service recovery
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(1) Designing and

renewing

outstanding customer 

experiences

(2) Service 

excellence 

vision, mission 

and strategy

(3)Leadership

and

management 

commitment

Achievin

g

customer 

delight

a. Visie

b. Missie

c. Strategie

a. Leiderschap

b. Gezamenlijke uitdaging en 

doelstelling

c. Medewerkers ruimte 

geven

d. Enthousiaste 

medewerkers
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(1) Designing and

renewing

outstanding customer 

experiences

(4) Employee 

engagement

(5) Service 

excellence 

culture

Achievin

g

customer 

delight

a. Definiëren van de ServEx

cultuur

b. Communiceren van de 

cultuur

c. Implementeren van de 

cultuur

a. Werving, selectie en 

introductie

b. Continu leren en 

ontwikkelen

c. Feedback van klanten op 

team-

/medewerkersniveau

d. Beslisruimte gebruiken

e. Evalueren en beoordelen 

medewerkers

f. Erkenning en waardering

g. Luisteren naar 

medewerkers
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(1) Designing and

renewing

outstanding customer 

experiences

(6) Understanding 

customer needs, 

expectations and

desires

(7) Service 

innovation

management

Achievin

g

customer 

delight

a. Continu 

verbeteren

b. Leren

c. Innovatiecultuur

d. Gestructureerd 

innovatieproces

a. Breedte en diepte van 

luisteren naar klanten

b. Organisatie van het 

luisteren

c. Gebruik van informatie

d. Anticiperen op behoeften, 

verwachtingen en wensen
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(1) Designing and

renewing

outstanding customer 

experiences

(9) Monitoring 

service 

excellence 

activities and

results

(8) Managing 

customer 

experience 

related

processes

and

organization Achievin

g

customer 

delight

a. Causale verbanden

b. Gebruik van prestatie-

indicatoren

c. Gebruik van 

meetinstrumenten

d. Gebruik op operationeel, 

tactisch en strategisch 

niveau

a. Managen van processen 

die impact hebben op 

klantervaringen

b. Inzetten van 

technologieën en 

technieken

c. Managen van 

organisatiestructuur en 

partners
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(1) Designing and

renewing

outstanding customer 

experiences

(2) Service 

excellence 

vision, mission 

and strategy

(3)Leadership

and

management 

commitment

(4) Employee 

engagement

(5) Service 

excellence 

culture
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customer needs, 

expectations and
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Basis voor een gestructureerde service excellence visie, missie en 

strategie (waarheen?)

Kapstok om alle service excellence initiatieven aan op te hangen 

(overzicht)

Basis voor doorlichten organisatie (waar staan we?)

Eis richting partners/leveranciers 

Inhoud voor managementontwikkeling

Hoe te gebruiken?

22

customerdelight.nu

Jean-Pierre Thomassen

E: Info@customerdelight.nu

T: 00-31-6-54245989

W: www.customerdelight.nu


