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CEX SELLS is….

…. een boek voor de klant

…. een boek voor u als bedrijf

…. een boek met veel inspiratie



36 cases…



CEX SELLS bestaat uit drie delen



Vier aspecten voor succesvolle experiences

• Klant als vertrekpunt

• Merkwaarden vormen onderscheidend vermogen

• Klantreis doorvertalen naar medewerkersreis

• Denken vanuit het totale ecosysteem
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• Gevoel van een vijfsterren hotel in de lucht

• Opfrissen

• Douchen in de lucht

• Specifieke keuze voor doelgroep

Luisteren naar de klant



Hart en hoofd combineren



Hart en hoofd combineren

• Klantfeedback over alle kanalen

• Combinatie van kwalitatief en kwantitatief

• Superpromotors

• Alle afdelingen betrekken
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Definieren van de merkmomenten



• Geen contract

• Dag en nacht bereikbaar

• Contact via kanaal dat klant wil; zelfs e-mail naar hoogste baas

• Alleen producten waar klant echt behoefte aan heeft

• Online instructiefilmpjes om elkaar te helpen

• Medewerkers met horeca ervaring

• Hoogste ktv score teleco’s in de VS

Omgaan met klanten zoals met vrienden



De ‘LUV’ voelen tijdens ieder klantcontact

• Geen nootje maar wel aandacht voor angst.

• Een strak proces waarbinnen ze kiest wanneer te excelleren

− baggage gratis 

− geen eerste klas

− één type vliegtuig

• Southwest inflight magazine zet maandelijks medewerker in het zonnetje.



Het gevoel dat je een dokter in de familie hebt

• 1e ingang voor alle medische hulp die klanten nodig hebben

• Door technologie zorg simpeler, intuïtiever en toegankelijker maken

• Weergave als in social media refereert naar vriendschap

• Stroomlijnen van veelvoorkomende zaken

• Binnen maximaal 20 minuten direct in contact met zorgverlener

• Oscar houdt klanten graag gezond
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• Medewerkers stemmen of nieuwe medewerker mag blijven

• Uitgebreide training Pret-gedrag; na training Pret-test en Pret-boekje

• Team beloning:

- goede beoordeling mystery shopper

- teamuitje voor 10% best presterende teams

- twee jeer per jaar bedrijfsfeest.

• Gemiddeld werken medewerkers 20 jaar bij Pret

De Pret Buzz…



25.000 medewerkers bieden een zelfde service

• Politie-uniform en zwart-witte Volkswagen Kever

• Little orange book/ app beschrijft de mores…

… elk probleem is mijn schuld tenzij anders bewezen is

… mijn taak is pas klaar als mijn klant volledig tevreden is

… ik zeg nooit ‘dat weet ik niet’ maar wel ‘ik ga het uitzoeken’

… medewerkers moeten vijf minuten voor een afspraak aanwezig zijn

… medewerkers rijden altijd net iets zachter dan de toegestane snelheid

… medewerkers bieden aan hun schoenen uit te doen.

• Motherboard of shame

• ‘Badges’ voor bijzondere verdiensten (nr 1 is voor de klant )



Persona’s om de klant tot leven te brengen

• Customer Experience Room

• Vanuit de verschillende persona’s

• Alle medewerkers

• Klantgerichtere cultuur voor alle bijna 7000 medewerkers



Vier aspecten voor succesvolle experiences

• Klant als vertrekpunt

• Merkwaarden vormen onderscheidend vermogen

• Klantreis doorvertalen naar medewerkersreis

• Denken vanuit het totale ecosysteem



• Bij wachten inspelen op motieven.

• Verschillende ‘werelden’ in lounge 2.

• Met partners bepalen assortiment en winkelconcept.

• Partners moeten passen bij de waarden van Schiphol.

Samen nieuwe werelden creëren



Randvoorwaarden voor een goede samenwerking in 

het ecosysteem



….

• Focus verleggen van product auto nnaar gehele klantreis

• Niet alleen eigen medewerkers, maar ook dealers

• Zelf er in rijden

• Bezoek aan de fabriek

Van dichtbij je eigen producten meemaken



“Theorie, praktijk, leren en 

inspireren wisselen elkaar 

naadloos af”

“De inhoud van het boek is een 

complete uiteenzetting van het 

thema customer experience”

“Het boek zorgt voor frisse inzichten, 

nieuwe aspecten of juist nuances op 

bestaande kennis”

“Niet alleen de 

titel is raak”

“De 36 praktijkvoorbeelden 

gaan gelukkig niet (alleen) over 

de bekende namen die we al 

zo vaak lezen”

“De auteurs nemen je in het 

boek uitgebreid mee in de 

wereld van de klantbeleving”

The proof of the pudding…
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