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Ontwikkelpunten 
Gebaseerd op de expertise van de gesprekscoach

Kwaliteiten 
Gebaseerd op de expertise van de gesprekscoach

In het ontwikkeltraject zijn performance scans ingezet om de kwaliteit van de klantgesprekken te 
meten. Een gesprekscoach heeft daarbij een klantgesprek van een adviseur geoberveerd en 

beoordeeld op basis van vastgestelde gedragscriteria. Aan het eind van het ontwikkeltraject is 
opnieuw een performance scan gedaan om het effect te meten. 

Doel van het ontwikkeltraject is de klanttevredenheid te verbeteren door de kwaliteit van 
klantgesprekken en de dienstverlening te verbeteren. 3 -6 maanden na afloop van het onwikkeltraject 

wordt de impact gemeten van het ontwikkeltraject op deze doelstelling.

Performance van adviseurs

35 vestigingen

1444 adviseurs
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Gespreks-
vaardigheden

Afronding van 
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Uitkomsten van 
het gesprek      
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Ontwikkelprogramma 
Deze infographic toont de performance van adviseurs op de klantgesprekken

"Stellen van vragen blijkt een ontwikkelpunt: vragen 
naar verwachtingen van de klant, vragen die helpen 
reflecteren en vragen naar de ervaring van de klant"

Resultaten Performance scan 1

De 8 fasen van het klantgesprek

Performance

7,2

1 2

Ontwikkeltraject

Coaching Training

Online ondersteuning

"Een goede voorbereiding en (non-verbale) aandacht 
voor de klant blijkt een kwaliteit"

"Voldoende maar voor verbetering vatbaar""Aandachtspunt voor verbetering"

Voorbereiding Start van het
gesprek

Het verhaal
van de klant

Kansen op
de markt

Afspraken over de
dienstverlening

Gespreks-
vaardigheden

Afronding van
het gesprek

Uitkomsten van
het gesprek

Performance per gespreksfase
Performance scan 1

Ambitieniveau (7,5)

Benchmark (7)

De stellingen in het blauw vormen de kerncriteria  voor 
een goed klantgesprek.

De kwaliteit van de 
klantgesprekken bij 

performance scan 1 volgens 
de observatie van de 

gesprekscoaches

Deze infographic is een product van:

G edragscri terium G espreksonderdeel Score

Vraagt naar de verwachtingen die de klant heeft van het gesprek. Start van het gesprek 6,2

Geeft de maximale tijdsduur aan. Start van het gesprek 6,3

Stelt vragen die de klant helpen te reflecteren op zijn situatie. Gespreksvaardigheden 6,7

Vraagt de klant hoe hij het gesprek heeft ervaren. Afronding van het gesprek 6,7

Sluit het verhaal van de klant af met een korte samenvatting Het verhaal van de klant 6,9

G edragscri terium G espreksonderdeel Score

Heet de klant bij naam welkom en maakt oogcontact met de klant. Start van het gesprek 8,0

Neemt afscheid van de klant. Afronding van hets gesprek 7,9

Luistert aandachtig (kijkt de klant aan, knikt, humt, etc.). Gespreksvaardigheden 7,9

Heeft zich verdiept in de situatie van de klant. Voorbereiding 7,8

Heeft de klantinformatie bestudeerd. Voorbereiding 7,8
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Resultaten Performance scan 2

Performance verbetering

Ontwikkelpunten
Gebaseerd op de expertise van de gesprekscoach

Kwaliteiten
Gebaseerd op de expertise van de gesprekscoach

Klantfocus

Performance

Grootste Performance verbetering
Gebaseerd op de expertise van de gesprekscoach

28 vestigingen

362 adviseurs
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Ontwikkeltraject

"De adviseurs zijn gemiddeld 7% beter geworden, dat is een goed resultaat."        

Voorbereiding Start van het
gesprek

Het verhaal
van de klant

Kansen op
de markt

Afspraken over de
dienstverlening

Gespreks-
vaardigheden

Afronding van
het gesprek

Uitkomsten van
het gesprek

Performance per gespreksfase
Performance scan 2

Performance scan 1

Ambitieniveau (7,5)

Benchmark (7)

"Alle gespreksfasen scoren op ambitieniveau"

"Op performance scan 2 komen dezelfde kwaliteiten 
naar voren als bij de vorige meting: de goede 

voorbereiding en (non-verbale) aandacht voor de klant 
is nog verder toegenomen"

"Écht inleven in de klant is toegenomen én blijft een 
aandachtspunt: vragen naar verwachtingen van de 

klant, vragen die helpen reflecteren en vragen naar de 
ervaring van de klant"

"De focus op de klant is het meest verbeterd.
In hoeverre heeft dit resultaat impact op de 

klanttevredenheid? Over zes maanden 
meten we het effect"

De kwaliteit van de 
klantgesprekken bij 

performance scan 2 volgens 
de observatie van de 

gesprekscoaches7,7

Deze infographic is een product van:

G edragscri terium G espreksonderdeel Score

Geeft de maximale tijdsduur aan. Start van het gesprek 6,9

Vraagt naar de verwachtingen die de klant heeft van het gesprek. Start van het gesprek 7,1

Vraagt de klant hoe hij het gesprek heeft ervaren. Afronding van het gesprek 7,2

Stelt vragen die de klant helpen te reflecteren op zijn situatie. Gespreksvaardigheden 7,2

Sluit het verhaal van de klant af met een korte samenvatting. Het verhaal van de klant 7,5

Gedragscriterium Gespreksonderdeel Score

Heet de klant bij naam welkom en maakt oogcontact met de klant. start van het gesprek 8,3

Neemt afscheid van de klant. Afronding van het gesprek 8,2

Luistert aandachtig (kijkt de klant aan, knikt, humt, etc.). Gespreksvaardigheden 8,2

Laat merken zich te hebben voorbereid op de situatie van de klant. Het verhaal van de klant 8,1

Heeft de klantinformatie bestudeerd. Voorbereiding 8,1

G edragscri terium G espreksonderdeel Verbetering

Vraagt naar de verwachtingen die de klant heeft van het gesprek. Start van het gesprek 17%

Geeft het doel van het gesprek aan en stelt samen met de klant de 

agenda van het gesprek vast.
Start van het gesprek 13%

Nodigt de klant uit om na te denken over de mogelijkheden om eigen 

kansen te vergroten.
Kansen op de markt 12%

Vraagt de klant welke ondersteuning hij nodig heeft. Afspraken over de dienstverlening 11%

Checkt of de dienstverlening aansluit bij de behoefte van de klant. Afspraken over de dienstverlening 11%


