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ontwikkelen van customer 
journeys

toolkit



• Introductie: het belang van customer experience
• Hoe doe je dat, zorgen voor een positieve klantbeleving?
• Onze customer journey methodologie
• Van customer journey tot een concrete roadmap via workshops
• Concreet voorbeeld van een customer journey



Organisaties hebben het steeds moeilijker om 
competitief / relevant te blijven en zien de 
klanten - gebruikersloyaliteit afnemen

 

Toekomstige positionering   
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Uitdagingen  

 

Retail banken hebben het steeds moeilijker om competitief te blijven en zien de loyaliteit 
van hun cliënten afnemen 

In een tijd waarin financiële producten vaak een commodity zijn, kan een goede customer experience het verschil maken. 
Ons onderzoek toont aan dat er een positieve customer experience een zeer goed voorspeller is van loyaliteit. De keuzes op 
vlak van toekomstige positionering betekenen een grote verandering voor Argenta.     

Source: Customers’ likelihood to change their primary bank in the next six months, by country (%),  
2012 (2012 World Retail Banking Report) (base: 18,000) 

Slechts 51% van cliënten wereldwijd geven aan te zullen blijven 
bij hun bank in de komende 6 maanden 

   Hoe zorgen we voor  
loyale  

cliënten? 

Hoe verzekeren we  
onze inkomsten? 

Hoe moeten we omgaan met  
stijgende cliëntverwachtingen? 

Hoe positioneren we ons  
tegenover nieuwkomers? 

Hoe halen we ons voordeel uit het 
 stijgend  

smartphone gebruik? 

29,0 % 

33,0 % 

26,0 % 
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% dat twijfelt % Waarschijnlijk en zeer waarschijnlijk 

Product 

Prijs 

Service 

Toegankelijkheid 

Beleving 

4 
  5 

3 3 3 

Historisch: Toegankelijkheid 4, Prijs 5  



• Introductie: het belang van customer experience
• Hoe doe je dat, zorgen voor een positieve klantbeleving?
• Onze customer journey methodologie
• Van customer journey tot een concrete roadmap via workshops
• Concreet voorbeeld van een customer journey



Het ontwerpen en implementeren van customer journeys 
is nodig om grip te krijgen op de interacties met cliënten 
en een gedifferentieerde klantbeleving te realiseren 
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Het ontwerpen en implementeren van customer journeys is nodig om grip te krijgen op de 
interacties met cliënten en een gedifferentieerde klantbeleving te realiseren  

 
 
Door de implementatie van customer journeys kunnen contactmomenten geoptimaliseerd worden en op 
gepaste momenten een ‘wauw’-beleving worden gecreëerd.  

Willekeurige klantbeleving 

� Niet  consistent 
� Niet intentioneel  

?!? 

� Consistent 
� Intentioneel 
� Niet gedifferentieerd  

Consistente klantbeleving 
Basics op orde krijgen 

Ok, nice … Differentiërende klantbeleving 
Uitblinken t.o.v. concurrenten 

� Consistent 
� Intentional 

� Gedifferentieerd 
 

Wow! 
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Onze methodologie faciliteert de creatie van 
cliëntgerichte processen vertrekkende vanuit inzichten 
over de cliënten 



Moments of truth en pijnpunten binnen elke customer journey 
worden geïdentificeerd en to be omni-channel journeys 
ontworpen 



• Introductie: het belang van customer experience
• Hoe doe je dat, zorgen voor een positieve klantbeleving?
• Onze customer journey methodologie
• Van customer journey tot een concrete roadmap via 

workshops
• Concreet voorbeeld van een customer journey



De Customer Journeys vormen de basis voor de 
requirements en nieuwe toepassingen 



Tijdens de “Customer Journey workshops” zullen we samen in 5 
stappen de klantwensen vertalen naar concrete initiatieven die 
de klantbeleving verbeteren 



Voorbeeld architectuurimpact 



Tijdens de “Roadmap workshop” worden de initiatieven 
geplot in een roadmap
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Uitwerking van Persona’s: Anna 



De ontwikkeling van de customer lifecycle en beslissen 
welke customer journeys uitgewerkt worden 



Context schetsen: het verhaal van Anna die haar 
rekening gebruikt 



Behoeften, wensen, pijnpunten en verbetergebieden van 
een journey in kaart brengen 



De gewenste ervaring wordt uitgewerkt 



Er gebeurt een doorvertaling naar verbetergebieden en 
voordelen



De to-be customer journeys worden 
gevisualiseerd en uitgewerkt 



Na het opstellen van het projectmandaat wordt dit door een 
projectleider opgepakt een verder uitgewerkt in een project plan


