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Ieder jaar voeren spotONvision en 
Kantar TNS een studie uit naar een 
relevant B2B-thema, waarbij we 
branches benchmarken ten opzichte 
van elkaar. Op deze manier dragen we 
bij aan de kennis van de Nederlandse 
business-to-business markt. Zo 
brachten wij in voorgaande jaren 
ontwikkelingen in B2B-
contentmarketing aan het licht, boden 
we inzicht in Business Buyer Journeys 
(2013 en 2014) en hebben we de 
klantbeleving onderzocht nadát een 
contract is afgesloten (2015). 

KLANTCONTACT IN B2B 2016

In 2016 voegen we een nieuwe 
studie toe die geheel ingaat op het 
klantcontact in B2B. We focussen 
op hoe afnemers van B2B-
producten en diensten dit contact 
ervaren. Net als in alle voorgaande 
jaren zijn de inzichten bekend 
gemaakt op het B2B Marketing 
Forum. Het B2B Marketing Forum is 
een jaarlijks evenement waar ruim 
300 B2B-marketeers bij elkaar 
komen om zich te laten inspireren 
door nieuwe ontwikkelingen in B2B. 
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Over customer engagement in B2B 
lezen en horen we nog vrij weinig in 
Nederland. 
Google Translate maakt er in het 
Nederlands ‘klantbinding’ van. 
Dat doet wat ons betreft geen recht 
aan het (inter)actieve klantcontact 
dat we in gedachten hebben bij dit 
thema, maar eerder aan spaar- en 
loyaliteitsprogramma’s om 
voorkeursgedrag te belonen in 
B2C-markten.

In onze dagelijkse praktijk zien we 
dat veel B2B-organisaties bezig zijn 
hun diverse klantgroepen te 
doorgronden. We beseffen dat grip 
krijgen op de customer journey ons 
helpt om de dienstverlening en 
klantbinding te verbeteren. Hoogste 
tijd om in de customer journeys te 
duiken en de cruciale klantcontact-
momenten, touchpoints, te 
achterhalen. 

Dit jaar hebben spotONvision en 
Kantar TNS samen een grootschalig 
onderzoek uitgevoerd onder 
bedrijven over het contact met hun 
zakelijke leveranciers. 
We benchmarken het klantcontact 
tussen verschillende branches. 
Zo onderzochten we hoe vaak ze 
contact hebben, via welk kanaal en of 
ze een vast of wisselend contact-
persoon gebruiken. 
Ook onderzochten we welke 
contactbehoefte de leveranciers 
eigenlijk hebben en welk kanaal hun 
voorkeur heeft. 

We houden deze professionals een 
spiegel voor. Wat doet de organisatie 
waar zijzelf werken met de feedback 
van hun klanten over het contact. 
Waar komt de feedback terecht en 
wordt er iets mee gedaan? 
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Onze bevindingen zijn gebaseerd op 
in totaal 661 klantrelaties met 
zakelijke leveranciers, bij 186 
bedrijven met meer dan 10 
medewerkers. We ondervroegen 

alleen degenen die daadwerkelijk 
gebruiker zijn en contact hebben met 
de leverancier(s) van een product of 
dienst, verdeeld over elf branches 
(alfabetisch):
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Accountancydiensten

Bedrijfspensioenverzekeringen

Bedrijfsschadeverzekeringen

Dagelijkse bankzaken

IT hardware

IT software

Onderhoudscontracten (voor liften, klimaatbeheersing, installaties e.d.)

Pakketverzendingen (al dan niet express)

Schoonmaakdiensten

Telecom breedbanddiensten (vaste net)

Telecom mobiele telefonie / internet



Klantcontact in B2B 2016 leert jou als marketing- of sales professional:

Op 17 maart 2016 is een selectie van deze inzichten gepresenteerd tijdens het 
jaarlijkse B2B Marketing Forum. In dit rapport delen we de belangrijkste 
bevindingen.

Hoe intensief klantcontact is per dienst/categorie

Welke contactkanaal nu écht de voorkeur heeft 

Waar de behoefte aan persoonlijk contact het grootst is

Wat inspirerende voorbeelden zijn van persoonlijk / prettig klantcontact 

(en ook hoe het juist niet moet…)

Wat een goed alternatief is voor één vast contactpersoon mét prettig klantcontact

Waar de feedback van een klant over een contact terechtkomt in het bedrijf

En of er dan ook iets mee gedaan wordt

Kortom: Welke lessen we kunnen trekken om het klantcontact in B2B te optimaliseren 

Deze studie is uitgevoerd onder 186 bedrijven met meer dan 10 medewerkers. We ondervroegen alleen degenen die 

daadwerkelijk contact had met de leverancier(s) in een bepaalde branche. Zo namen we in totaal 661 klantrelaties 

met zakelijke leveranciers onder de loep, verdeeld over 11 soorten aanbieders van producten of diensten in B2B. Het 

veldwerk vond plaats in januari 2016 onder bedrijven uit de TNS NIPO BusinessBase, het zakelijke panel van Kantar 

TNS. De resultaten zijn gewogen naar branche en bedrijfsgrootte. 

“PERSOONLIJK CONTACT IS … Als een leverancier oprecht geïnteresseerd is in de klant. Denk aan privé zaken en 
hier in latere gesprekken aan refereert. [afnemer werkzaam in TRANSPORT sector]
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PAKKETTEN EN SOFTWARE MEEST CONTACT INTENSIEF

Dat niet ieder zakelijk product of 
zakelijke dienst om frequent contact 
vraagt, hoeven we u niet uit te leggen. 
Dat pakketzendingen de hoogste 
dagelijkse frequentie hebben en 
contact over de schoonmaak met hoge 
regelmaat gebeurt, is dan ook verre 
van een eye-opener. 
Wat wél opvallend is, is de hoge 
contactfrequentie over IT-software: 
in bijna 3 op de 10 contacten is dat 
wekelijks of zelfs dagelijks. En de 
mobiele telefoon of internet leveren 

amper meer contact op dan uw 
bedrijfspensioen. Beiden zijn blijkbaar 
vooral een kwestie van maandelijkse 
wijzigingen. Een middelgroot tot groot 
bedrijf raadpleegt de accountant 
blijkbaar maandelijks. Contact over het 
onderhoud van liften etcetera gebeurt 
met name jaarlijks. 
Leveranciers van technologie 
(breedband, software of hardware) 
hebben echter ook relatief gezien de 
meeste ‘slapende’ klanten.

HOE VAAK HEB JE CONTACT MET LEVERANCIERS VAN [PRODUCT/DIENST X] ?

DAGELIJKS - WEKELIJKS
41

30
19 14

11 10 7 4 2 1 1
13%

NIET EENS JAARLIJKS - NOOIT
42

3432
2726

2019181714

3
24%
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Over de top twee meest 
geprefereerde kanalen zou je kunnen 
denken dat er een tweedeling zou 
zijn tussen liefhebbers van direct en 
persoonlijk contact versus liefhebbers 
van digitaal gemak in de huidige 

LIVE CHAT GELIEFDER B2B-CONTACTKANAAL DAN SOCIAL MEDIA 

24-uurs economie zoals e-mail en 
social media. 

Niets is minder waar. De twee meest 
favoriete kanalen zijn beiden een vorm 
van direct en persoonlijk contact. 

1   Persoonlijke ontmoeting bij de leverancier zelf heeft de voorkeur. 
                    
Dat wil zeggen dus niet alleen bij leveranciers voor fysieke producten, maar ook 
voor leveranciers van diensten zoals bedrijfsschade en machine-onderhoud. 
Hier is het werken aan relatiebeheer en de gunfactor door elkaar recht in de ogen 
te kijken een belangrijke drijfveer.   

2   Live chat ontpopt zich als een heel belangrijk voorkeurskanaal voor  
     zakelijk contact.  
                     
Live chat is een laagdrempelig en effectief communicatiemedium om een vraag 
direct beantwoord te krijgen. Direct toegang tot een medewerker met redelijk 
wat instant aanwezige kennis en oplossend vermogen, anders wordt het contact 
onbevredigend. Vooral vragen aan de accountant zijn blijkbaar vaak van dien 
aard, dat een chat-functie zeer geliefd is. De ondernemer kan daarna weer door 
met ondernemen.  
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Bellen is inmiddels een minder 
favoriet contactkanaal dan live chat. Is 
dit het effect van het automatiseren 
van inbound calling? Denk aan een 
keuzemenu met negen opties, ‘nog 4 
wachtenden voor u’-bandjes én een 
callcenter medewerker die uw 
complexe vraag graag bij een expert 
neerlegt; first time right? Alleen voor 

pakketdiensten is bellen nog het meest 
aangewezen medium. Voor dagelijkse 
bankzaken ligt bellen al minder voor de 
hand en wordt ingehaald door de 
ondernemersbehoefte aan live 
chat.positie van een aanbieder. 
Niets blijkt minder waar te zijn, zoals 
de volgende illustratie toont.  

Internetbellen via Skype inclusief 
beeld is in B2B niet erg geliefd. 
Conference calls lijken meer 
gebruikt te worden. 

Contact zoeken via Twitter of 
Facebook met een zakelijke 
leverancier is het minst in trek. Je hebt 
geen zicht op wie je vraag ontvangt, 
wanneer je boodschap gelezen is en 
je bent dus onzeker dat deze 
contactpoging een antwoord gaat 

opleveren wat je verder helpt. En je 
loopt het risico dat anderen meekijken.

De opkomende populariteit van 
WhatsApp of SMS als 
B2B-contactkanaal is daarmee wel te 
verklaren: daar kun je in veel gevallen 
zien of de ontvangende partij recent 
actief is geweest, je vraag/boodschap 
gelezen is en schept door 
B2C-ervaringen sterk de verwachting 
dat er snel een reactie volgt.
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RANKING VOORKEUR CONTACTKANAAL (totaal n=661)

BIJ DE LEVERANCIER

GEM. CIJFER VOORKEUR

LIVE CHAT
6,9 6,5

4,2 3,8

3,2 3,1

2,5 2,4

Q: Ín hoeverre heb je voorkeur voor de volgende communicatiekanalen voor het contact met je 
leverancier op het terrein van [product/dienst X] (1= geen voorkeur, 10= sterke voorkeur)

TELEFOON TIJDENS KANTOORUREN
BIJ MIJ OP DE WERKPLEK

E-MAIL

SKYPE SOCIAL MEDIA (TWITTER,FACEBOOK)

TELEFOON BUITEN KANTOORUREN
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Het hebben van een vast contact-
persoon of vast team, wil niet 
automatisch zeggen dat die leverancier 
(pro)actief contact opneemt: 
bedrijfspensioenverzekeraars nemen 

relatief het meest de lead. 
Pakketverzenders en IT-leveranciers 
zijn het meest passief wat 
klantcontact betreft. 

2

3

4

5

6

7

8

IN HOEVERRE HEB JE VOORKEUR VOOR DE VOLGENDE COMMUNICATIEKANALEN
VOOR HET CONTACT MET JE LEVERANCIER OP HET TERREIN VAN [PRODUCT/DIENST X]:

BIJ MIJ OP DE WERKPLEK

EMAIL

SKYPE

SOCIAL MEDIA 

TELEFOON TIJDENS KANTOORUREN

TELEFOON BUITEN KANTOORUREN

BIJ DE LEVERANCIER

LIVE CHAT

“Een goede live chat gecombineerd met een telefoongesprek indien noodzakelijk” 

[DETAILHANDEL]

“Niet te bereiken per telefoon alleen via een chat of e-mail vind ik persoonlijk geen 

beste ervaring... tijdens een gesprek kan je vaak beter uitleggen of duidelijker maken 

wat je nodig hebt. Tenzij de goederen bekend zijn en dus alleen een ordernummer of 

onderdeelnummer bekend moeten zijn” [AUTO EN REPARATIE]

“Skype call waarbij wij meer wisten over de software dan de verkoper” [INDUSTRIE]
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IK NEEM DOORGAANS CONTACT OP MET MIJN LEVERANCIER79 76 73
65 62 57 56 52

40 34 31

59%

MIJN LEVERANCIER NEEMT DOORGAANS CONTACT MET MIJ OP42

25 21 19
9 7 5 5 4 3 3

11%

NEEM JE DOORGAANS ZELF CONTACT OP MET JE LEVERANCIER OF WORD JE DOORGAANS 
BENADERD DOOR JE LEVERANCIER OP HET GEBIED VAN [PRODUCT/DIENST X]:

“Leverancier die zelf het initiatief neemt tot tweejaarlijkse afspraak en dit ook volhoudt. 
Deze ervaring gebruik ik regelmatig als voorbeeld voor anderen.” [GROOTHANDEL]

PERSOONLIJK CONTACT IS…
“Wanneer er een vast aanspreekpunt is (mag ook een team zijn). Die persoon heeft kennis van 
de producten/diensten die afgenomen worden en kan daardoor snel en accuraat reageren op 
vragen. En daarnaast ook snel en vakkundig acties kan uitvoeren. Je hoeft dan niet meerdere 
keren hetzelfde probleem uit te leggen of vragen te herhalen.” [OVERIG]

“Als er sprake is van contact met een vaste contactpersoon of een kleine groep personen die 
weet wat er speelt bij onze organisatie en die snappen waar ik het over heb en die niet elke keer 
beginnen met dezelfde standaardvragen.” [INDUSTRIE]

“Als leveranciers hun klanten proactief benaderen. Dit laat zien dat ze kennis hebben van 
veranderingen die van belang kunnen zijn voor hun klanten - dit kan alleen als een leverancier 
inzicht en interesse heeft in de situatie en plannen van je bedrijf.” [DETAILHANDEL]



De vraag rijst of de mate van persoon-
lijk contact in de verschillende contact-
kanalen anders ervaren wordt? 

Persoonlijk contact betekent dus niet 
alleen een fysieke ontmoeting, maar 
iedere vorm van communicatie gericht 
aan een persoon. E-mail is wat ons 

PERSOONLIJK CONTACT VERVULT EEN BEHOEFTE IN B2B

betreft in theorie dus ook medium 
voor persoonlijk contact.
 
De klant is over het algemeen best 
tevreden over het persoonlijk contact 
met hun dienstverleners: ze geven 
hen een gemiddeld rapportcijfer van 
een 7,2. Ruim voldoende dus.
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Bij accountancy diensten is er een zeer grote behoefte aan persoonlijk 
contact. Dat contact wordt deels door een vast contactpersoon en deels 
door een team uitgevoerd. 

Bovendien weten we uit onze B2B-studie van vorig jaar [Klantbeleving in 
B2B 2015] dat accountantskantoren in de ogen van hun klanten 
weliswaar veel inspanningen verrichten voor het opbouwen van een 
goede relatie, maar het aantal niet-klantgerichte ervaringen ook erg groot 
is. Klantcontact biedt hier nog volop ruimte voor verbetering; accountants 
bleken vorig jaar goed in staat om klanten te verrassen. Live chat inzetten 
biedt deze sector wellicht een grote kans en inhaalslag.
 
Dat bij contact rondom bedrijfsschade verlangd wordt naar een 
persoonlijke, empathische reactie,  bij schademelding, is begrijpelijk. 
De top 3 positie van bedrijfspensioenen verrast daarentegen. Wellicht 
omdat het pensioenstelstel verandert en de materie complex is, wordt 
een persoonlijke toelichting essentiëler? 
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IK HEB BEHOEFTE AAN PERSOONLIJK CONTACT 92
76 74 74

66 60 60 57
47 40 37

62%

IK HEB GEEN BEHOEFTE AAN PERSOONLIJK CONTACT 5753
4743

3838
33

262220

8

35%

HEB JE BEHOEFTE AAN PERSOONLIJK CONTACT OP HET TERREIN VAN [PRODUCT/DIENST X]:

PERSOONLIJK CONTACT IS…

 “Als de persoon op bezoek komt, interesse toont en snapt wat de behoeftes van mijn 

organisatie en van mijzelf zijn.” [INDUSTRIE]

“Wanneer je elkaar ziet, samen koffie drinkt, over andere zaken kunt spreken en wanneer 

de drempel om contact te zoeken laag is.” [OVERIG]



Veel dienstverleners zijn bezig 
(geweest) om de dure optie van één 
vaste contactpersoon te vervangen 
door iets betaalbaarders en bijna net 
zo klantgericht. Denk hierbij aan een 
centraal aangestuurd klantcontact-
centrum of het deels automatiseren 
van de standaard vragen.

Schoonmaakbedrijven en onderhouds-
contracten werken relatief gezien het 

meest met een vaste contactpersoon 
(resp. 80% en 72%) en vervullen 
daarmee goed de behoefte. Bij 
accountants en banken wordt vaak 
gewerkt met een vast team van 
contactpersonen. 
In de telecombranche (zowel mobiel 
en breedband) worden het vaakst 
callcenters ingezet en spelen daarbij in 
op de behoefte van klanten aan een 
callcenter.

VAST KLANTTEAM GOED ALTERNATIEF VOOR 1 CONTACTPERSOON 

*accountancy, bedrijfspensioen, onderhoudscontracten en pakketzendingen ontbreken in dit overzicht vanwege <45 klantervaringen (ondergrens)

BEHOEFTE AAN PERSOONLIJK CONTACT VAN MANIER WAAROP CONTACT WERKELIJK PLAATS VINDT 

BEDRIJFSSCHADE 

DAGELIJKSE BANKZAKEN 

TELECOM (BREEDBAND) 

MOBIELE TELEFONIE 

IT SOFTWARE 

IT HARDWARE 

SCHOONMAAKDIENSTEN 

Contact loopt meestal via een vaste contactpersoon (%)
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 “De contacten met onze verzekeringsadviseur. Deze adviseert in ons belang, zelfs als 

dat betekent dat dit hem geen werk/geld oplevert.” [INDUSTRIE]



Dat persoonlijk contact meer 
mankracht vergt en dus geld kost, 
daar is het bedrijfsleven zich van 
bewust. De vraag of de afnemers 
daarvoor ook meer zouden willen 
betalen, is dus een hele legitieme. 
Ruim één op de drie bedrijven (38%) 
wil meer betalen voor (meer) 
persoonlijk contact. 

Vooral bij contact met IT-leveranciers 
van hard- of software en bij 
telecomleveranciers is dat het geval. 
Een verklaring zou kunnen zijn dat 
bijna alle type bedrijfsvoeringen 
afhankelijker worden van technologie; 
waarmee een meer directe en 
persoonlijke toegang tot service en 
oplossingen van groter belang is.

EENDERDE WIL OOK MEER BETALEN VOOR PERSOONLIJK CONTACT
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JA, BESLIST OF WAARSCHIJNLIJK WEL 52 50
41 40 39 36

31 31 30
18

14

37%

NEE, BESLIST NIET

41

15151514141310865
13% 

STEL DAT JE LEVERANCIER OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERINGEN JE (VAKER) 

PERSOONLIJK CONTACT AANBIEDT, MAAR DAT DE PRIJS DAARDOOR IETS HOGER ZOU VALLEN. 

BEN JE DAN BEREID OM DAARVOOR TE BETALEN? [PRODUCT/DIENST X]:

“Meedenken en direct handelen in geval van problemen met de software. Niet eerst 
verwijzen naar de klantenservice, maar direct oplossen. Kennis over de applicaties is 
daarvoor een pré maar wordt zeer gewaardeerd.” [INDUSTRIE]
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WAAR GAAT PERSOONLIJK CONTACT GOED EN WAAR MINDER?

“Een leverancier van energie die uitsluitend telefonisch en via de mail contact wilde 
hebben en die me daarbij meerdere malen een aanbieding deed die niet 
overeenkwam met hetgeen we afgesproken hadden. Het was een onbekend bedrijf 
voor mij dat namens mijn vaste leverancier belde en onderhandelde.” [OVERIG]

“Te weinig contact, te laat contact waardoor we als bedrijf in de problemen zijn 
gekomen doordat de telefooncentrale werd uitgeschakeld.” [BOUWINDUSTRIE]

“De onbetrouwbaarheid de afgelopen jaren van onze pensioenverzekeraar. 
Eén ding weten we zeker wat ze ook doen 1) het gebeurt te laat, 2) het gaat 
hoogstwaarschijnlijk wel ergens fout. Ze geven steeds aan dat het nu goed komt, 
maar die belofte wordt vrijwel nooit nagekomen. Hoe we afspraken ook maken 
telefonisch op papier per e-mail, we kunnen nooit vertrouwen op een correcte 
uitvoering daarvan. We voelen ons als klant absoluut niet serieus genomen.” 
[GROOTHANDEL]

“Ongevraagd advies krijgen waardoor ook de kosten lager worden. 
De leverancier krijgt daardoor minder omzet, met als gevolg dat er meer zaken met 
elkaar worden gedaan in verband met de gunfactor.” [GROOTHANDEL]

“Leverancier die zelf het initiatief neemt tot tweejaarlijkse afspraak en dit ook 
volhoudt. Deze ervaring gebruik ik regelmatig als voorbeeld voor anderen.” 
[GROOTHANDEL]

“Een voorbeeld van prettig persoonlijk contact is die met onze payroll provider, ze 
zijn zeer makkelijk bereikbaar, lossen vragen en problemen over het algemeen 
binnen het eerste contactmoment op en we kunnen echt op die oplossingen 
vertrouwen. Lukt het in een uitzonderlijk geval niet op dat eerste contactmoment, 
dan volgt de oplossing meestal zeer spoedig. We worden in de tussenliggende 
periode goed op de hoogte gehouden van de voortgang. Zij zijn voor mij de 
maatstaf waartegen elke andere leverancier wordt gemeten en waar geen ander 
aan kan tippen.” [GROOTHANDEL]
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SPIEGEL: WAT DOET JOUW EIGEN BEDRIJF MET KLANTFEEDBACK?

Tot nu toe hebben we het 
klantcontact bekeken vanuit de 
professional als klant. Professionals 
die contact hebben met de 
leveranciers van elf verschillende 
zakelijke diensten. In dit hoofdstuk 
draaien we de zaak om: wat doet 
het bedrijf nu eigenlijk zelf met 
klantcontact en klantfeedback? 

Bedrijven geven de meeste 
persoonlijke aandacht aan jou en mij 
als we klant zijn, zo zeggen ze zelf. 
(40% als men al klant is 54% zowel 
in de acquisitiefase als in de 

klantfase). Slechts 1 op de 20 
bedrijven geeft prospects de meeste 
aandacht. Bij zakelijke dienstverleners 
staat de prospect vaker centraal (1 op 
de 7, 13%). 

Bijna de helft (44%) van de 
ondervraagde bedrijven heeft zelfs 
dagelijks contact met haar klanten. 
Bij non-profit bedrijven (61%) en de 
zakelijke dienstverlening (56%) is het 
zelfs meer dan de helft van de 
bedrijven. Bij bedrijven in de industrie 
ligt de contactfrequentie relatief 
gezien het laagst.
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DAGELIJKS EN WEKELIJKS

57%

NEE

3% 

67 64 64
48

1
6 6

NON-PROFITINDUSTRIE HANDEL / HORECAZAKELIJKE
DIENSTVERLENING

NON-PROFITINDUSTRIE HANDEL / HORECAZAKELIJKE
DIENSTVERLENING

ALS LEVERANCIER VAN PRODUCTEN / DIENSTEN AAN ZAKELIJKE KLANTEN, 
ONDERHOUDT JE ORGANISATIE PERSOONLIJK CONTACT MET JE KLANTEN?



Bedrijven kunnen op verschillende 
manieren feedback ontvangen van 
hun klanten. 
De top 5 B2B-feedback kanalen:

1. (Verkoop)adviseurs (40%)
2. Social media (32%)
3. E-mail met uitnodiging voor

jaarlijkse online klanttevreden- 
     heidsonderzoek (29%)
4. E-mail met evaluatie na ieder

contactmoment of levering (22%)
5. Callcenter/klantenservice (20%)

Slechts vier procent van de 
ondervraagde bedrijven gebruikt live 
chat op de eigen website voor het 

verzamelen van klantfeedback. 
Ze brengen hun eigen wens dus niet 
zelf in de praktijk!

(Verkoop)adviseurs worden alleen in 
de non-profit sector veel minder 
gebruikt voor feedback (12%). 
Social media wordt in deze sector veel 
meer gebruikt (39%) en juist weer 
minder in de industriële sector (22%).
De frequentie van het verzamelen van 
klantfeedback wisselt sterk. Bijna een 
kwart doet dit jaarlijks (22%) en één 
op de drie bedrijven vaker (meer dan 
twee keer per jaar: 33%). Eén op de 
tien bedrijven vraagt hun klanten 
nooit om hun mening. 
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LIVE CHAT OP EIGEN WEBSITE

CALLCENTER / KLANTENSERVICE

GEAUTOMATISEERD TERUG BELLEN
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INDIVIDUELE KLANTFEEDBACK BEREIKT VAAK NIET DE MEDEWERKER

Individuele klantfeedback (dus echt 
1-op-1) is in tweederde van de 
gevallen bedoeld voor het MT (69%) 
en bijna de helft komt terecht bij de 
accountverantwoordelijke (45%). 
Het bereikt amper het klantcontact-
team (10%).  

Opmerkelijk is dat een kwart van de 
bedrijven die wel klantfeedback 
verzamelen, dit niet op geaggregeerd 
niveau analyseren of rapporteren. 
Hier ligt een kans voor klantgerichter 
klantcontact dat beter aansluit bij de 
klantbehoefte!

Als een bedrijf klantfeedback wél 
clustert én op geaggregeerd niveau 
analyseert, gaat het overall rapport 
ook vooral naar het MT of de 
accountverantwoordelijken. 
Deze geclusterde feedback bereikt 

vaker de ondersteunende afdelingen 
dan de teams en medewerkers die 
dagelijks klantcontact hebben.  
Het leereffect van zakelijk 
klantfeedback is niet optimaal 
ingericht, concluderen we.
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WORDT DE FEEDBACK VAN ALLE KLANTEN SAMEN GEANALYSEERD, 
BIJVOORBEELD IEDER JAAR?
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DRIE LESSEN VOOR B2B-PROFESSIONALS

Een persoonlijke ontmoeting bij de leverancier heeft de voorkeur; 
maak die ontmoeting waar mogelijk ook echt persoonlijk (dus 
over privézaken), maar vergeet niet de gemaakte afspraken op te 
volgen zoals de klant verwacht.

Stel vast welke klanten bediend kunnen worden door een vast 
klantteam in plaats van één vast contactpersoon. Een vast 
klantteam kan een goed alternatief zijn voor één contactpersoon. 
Het is belangrijk dat het team op de hoogte is van de 
ontwikkelingen in het bedrijf en bij de hoofdpersoon én dat het 
team makkelijk en snel bereikbaar is.  Zo kunnen middelen 
optimaal worden ingezet. 

Bestudeer mogelijkheden van live chat via de website als 
persoonlijk contactkanaal. De behoefte aan persoonlijk contact 
hangt af van de complexiteit van de klantvraag en de urgentie van 
het antwoord voor de onderneming. Zet de juiste mensen en 
expertise in voor het beantwoorden van deze vragen.

Op basis van klantcontact in B2B 
kunnen we drie aandachtspunten 
meegeven aan marketeers, 

accountmanagers, customer support 
managers en sales managers om 
klantcontact te optimaliseren: 
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DRIE LESSEN VOOR B2B-BEDRIJVEN

Klantfeedback verzamelen zonder er lessen uit te trekken of actie 
op te ondernemen is zonde! Enerzijds omdat je als bedrijf de kans 
laat liggen om processen en klantcontacten te optimaliseren. 
Anderzijds omdat je door feedback te vragen aan je klanten de 
illusie wekt dat je iets met zijn mening doet. Als dit niet het geval 
blijkt te zijn, kan dat resulteren in een nog negatiever oordeel. 

Als een bedrijf de gezamenlijke feedback van klanten wél 
analyseert, gaat de rapportage daarvan vooral naar het MT of de 
accountverantwoordelijke. De klantcontact medewerkers krijgen 
deze inzichten te weinig te zien. Het leereffect van zakelijk 
klantfeedback is daarmee nog zeker niet optimaal. 

Ruim eenderde wil meer betalen voor (meer) persoonlijk contact. 
Vraag dus naar het voorkeurskanaal voor contact als de prospect 
klant dreigt te worden. Door vervolgens de contactkanalen aan te 
passen aan de klantbehoefte, zet je niet alleen je werkkapitaal 
optimaler in, je doet dit ook rendabeler.
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spotONvision is een demand 
generation agency, een modern 
B2B-marketingbureau, dat 
organisaties  helpt hun omzet te 
verhogen. Wij creëren en implement-
eren geïntegreerde sales- en 
marketingstrategieën om je klant 
door de customer journey te leiden. 
We begeleiden je met lead generatie, 
lead nurturing, sales enablement en 
klantmarketing. 

Om toekomstvaste resultaten te 
behalen zetten we buyer persona’s, 
contentmarketing, sales en marketing 
alignment, marketing automation en 
dashboards in. Zo helpen we 
marketingteams met hun transforma-
tie naar resultaatgerichte teams die 

niet alleen de beste ROI maar ook de 
beste klantbeleving leveren.

Met een ruime ervaring in 
B2B-marketing, sales en communica-
tie, werkt spotONvision onder meer 
voor klanten als AFAS, Elsevier, EY, 
Interpolis, Nuon, Sabic, Schiphol en 
T-Mobile Zakelijk.

Bovendien maakt spotONvision zich 
hard voor het uitwisselen van 
B2B-marketingkennis onder 
marketeers en richtte in 2010 het B2B 
Marketing Forum en de B2B 
Marketing Award op.

SPOTONVISION

Kantar TNS is de Nederlandse tak van 
de wereldwijde Kantar TNS met 
vestigingen in meer dan 80 landen. 
Kantar TNS heeft als een van de 
weinige bureaus in Nederland 
tientallen jaren ervaring met 
marketingonderzoek op 
business-to-business markten. Wij 
ondersteunen onze klanten bij het 
optimaliseren van hun groeistrategie 
en doen dat onder meer op het 
terrein van innovatie, 
productontwikkeling, positionering, 

branding en customer experience. 
Kantar TNS beschikt over een 
dedicated panel van zakelijke decision 
makers. In voorgaande
jaren hebben wij onder andere 
studies gepubliceerd over de Business 
Buyer Journey en over B2B 
Marketing. Mocht u meer willen 
weten over onze brede expertise in 
B2B, neem dan contact met ons op.

Kantar TNS




