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Percentage investing households 

Aanleiding 1: krimp van beleggingsmarkt 

21% 

17% 
16% 

18% 

13% 

8% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Declining market (source Retail investor) 
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Aanleiding 2a: ontevreden klanten in markt 

Source: klantpanel MarketResponse, 800 tot 1.300 Nederlanders 



Aanleiding 2b: ontevreden klanten Robeco 

Tevredenheid banken 
De dalende trend die ingezet is in augustus 2011  

in de beoordeling van Robeco heeft zich doorgezet.  
Het rapportcijfer komt uit op een 6,8. Gemiddeld  

genomen zijn klanten iets kritischer geworden. 



Aanleiding 3: sterk veranderend klantgedrag door 
digitalisering 

Source: Steven van Belleghem, When Digital becomes human 



Change! 

  Inspelen op sterke veranderingen in markt- en klantgedrag 

  Klanttevredenheid en -loyaliteit verbeteren 
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Visie: de toekomst is digitaal én menselijk!  

De succesvolle klantenrelatie van de toekomst bouwt op het rationele  
(digitale perfectie) én emotionele (menselijke touch) 

Digital First mindset voor Robeco noodzakelijk voor toekomst 



Visie: investeer in kwaliteit  
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Uitwerking: digitale transformatie 

  Reduceer complexiteit en focus op je kracht 

  Digitaliseer alle klantprocessen en investeer in IT 

  Maak klantcontactprocessen m.b.v. businessrules 

  Gebruik online selfservice: tools, video, webinars, chatbot, FAQ’s 

  Expirimenteer met nieuwe communicatie kanalen voor service 

  Pas openingstijden aan 

  Zet online specialisten in het contact center 



Uitwerking: transitie van klanten naar online 
dienstverlening  
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  Aantrekkelijker worden voor nieuwe (jongere) klanten én 
  Bestaande klanten overtuigen van onze nieuwe online 

dienstverlening 



Uitwerking: extreme focus op klanttevredenheid 

  Beschrijf je focusklant: creëer persona’s   

  Meet de klanttevredenheid over alle kanalen, meet zoveel mogelijk! 

  Iedereen een persoonlijk target op klanttevredenheid 

  Verzamel klantsignalen en creëer de ‘Voice of the Customer’  

  Gebruik de ‘Voice of the Customer’ als belangrijkste change driver 



Uitwerking: menselijke transformatie 

  Door digitalisering verdwijnen eenvoudige werkzaamheden en banen 

  Contact center alleen voor waardevolle klantcontacten 

  Teams worden kleiner en samengevoegd 

  Medewerkers worden generalisten: investeer in kennis en skills 

  Zorg dat medewerkers gemotiveerd, betrokken en trots zijn 
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Resultaten: Robeco website winnaar in onafhankelijk onderzoek! 
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Resultaten: verschuiving van 1 op 1 klantcontacten (webhelp 
vervangt call) 
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Resultaten:  sterke daling calls, toename online visits  



Resultaten: sterke stijging klanttevredenheid en NPS 

NPS is positief! 
Live chat scoort hoogste klanttevredenheid 



Resultaten: groei aantal klanten, beheerd vermogen én 
opbrengsten 
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