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Klantloyaliteit cultiveren 
door het keuzeproces  
te begeleiden

Innovatie in de klantenservice sector. Dat kan 

vanalles betekenen. Zoals bijvoorbeeld meer 

kunstmatige intelligentie inzetten in onze 

producten. 

Maar er is één ding dat innovatie in klantenservice en klantervaringen 

altijd betekent: klanten beter begrijpen als mensen.

Onlangs is Zendesk samen met econoom Tony Hockley van de 

London School of Economics & Political Science (LSE), op zoek gegaan 

naar het antwoord op de vraag welk licht de gedrags economie kan 

laten schijnen op klanten en hun besluitvormings processen. 'Zijn er 

lessen te leren voor bedrijven en voor de manier waarop zij met hun 

klanten omgaan?' vraagt Hockley in zijn artikel 'Marshmallow 

Decisions'.

Hij verwijst naar de beroemde marshmallowtest van Stanford 

University uit de jaren '60, waarin een kind kan kiezen tussen één 

marshmallow nu, of twee als het 15 minuten wacht. Deze test is een 

fascinerend en vaak herhaald onderzoek naar de betekenis en de 

gevolgen van wachten, dat aldus Hockley niet alleen 'de uitdaging 

aantoont van zelfbeheersing en hoe een keuze wordt beïnvloed door 

de context, maar ook het belang van het kweken van het vertrouwen 

dat de onderzoeker na het wachten echt terugkeert met een tweede 

marshmallow.’

Dus, wat zijn de beste manieren om klantloyaliteit te cultiveren, 

om loyaliteit tot de gemakkelijke optie te maken? Verderop vindt 

u antwoorden op deze vragen.
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Een slimme omnichannel 
strategie

Uw klanten overstelpen met een groot aantal 

opties, kan echt nadelig uitpakken.  

Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer er te veel opties zijn, 

klanten minder geneigd zijn iets te kiezen, en als ze dat wel doen, 

ze niet zo tevreden over hun keuze zijn. Volgens Harvard Business 

Review geeft '84% van klanten de voorkeur aan een eenvoudige 

oplossing voor hun probleem dan aan een breed aanbod aan 

zelfservicekanalen (e-mail, chat, sociale media, enz.).' Klanten willen 

niet diverse supportkanalen proberen en dan maar hopen dat ze het 

beste kanaal hebben gekozen.

Voor de duidelijkheid; het is prima om alle supportkanalen aan te 

bieden, maar niet de hele tijd en niet overal. Bijvoorbeeld: Het is niet 

verstandig uw telefoonnummer als voorkeurmethode te vermelden als 

agenten alleen van 09:00 uur tot 17:00 uur beschikbaar zijn. Als u 

klanten begeleidt naar het supportkanaal dat het beste aansluit op hun 

behoeften en de middelen waarover u beschikt, kost het hun minder 

moeite, stroomlijnt u tevens de support die uw bedrijf aanbiedt en kunt 

u uw personeelsbezetting daarop afstemmen. 

Een krachtige en duidelijke omnichannel strategie kan ertoe leiden dat 

er minder van kanaal hoeft te worden gewisseld, dat klanten minder 

moeite hoeven te doen, dat de tijd tot de oplossing wordt verkort en 

uw merk meer goodwill creëert.

Naadloze support

In bepaalde sectoren is het totaalgevoel dat door 

een product of ervaring wordt gecreëerd een 

integraal onderdeel van de aankoop. 

Hoe past klantenservice daarin? Als een klant uit het totaalgevoel moet 

stappen om hulp te krijgen, is de ervaring toch eigenlijk... onderbroken, 

nietwaar? Elke klant wil graag naadloze support.

De gamingsector is een perfect voorbeeld hiervan. Moderne games zijn net 

als andere vormen van software: ze zijn complex, hebben te maken met 

snelle ontwikkelingscycli en worden vrijwel altijd als 'niet af' beschouwd 

wanneer ze op de markt worden gebracht. De continue ontwikkeling 

maakt het mogelijk steeds nieuwe inhoud, functies en fixes aan te bieden. 

Dit houdt in dat de stem van de klant een integraal onderdeel is van wat 

uiteindelijk het voltooide product wordt. 

Gamers een geweldige klantervaring bieden, zowel tijdens het gamen als 

daarbuiten, is erg lastig; de hoogste prioriteit van een studio is om de beste 

in-game ervaring te bieden. Maar als spelers contact moeten opnemen met 

de klantenservice, is support onderdeel van de volledige game-ervaring. 

Rovio, de studio achter de immens populaire Angry Birds-franchise, wist dat 

het weinig zin had om van gebruikers te verlangen dat ze hulp op het web 

zoeken wanneer ze mobiel aan het gamen zijn. Rovio koos ervoor om 

support in de game zelf aan te bieden met behulp van de Mobile SDK van 

Zendesk. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal tickets voor 

problemen die anders mogelijk onopgelost waren gebleven. Ze zorgden 

ervoor dat hun in-game support dezelfde vormgeving kreeg als de game 

zelf. Omdat support in dezelfde omgeving wordt aangeboden, voelt de 

ervaring naadloos aan.
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Bedrijven besteden veel tijd om te weten te komen 

hoe ze producten, processen en klantenservice 

kunnen ontwerpen met het oog op het 

verminderen van 'klantinspanningen'. Oftewel, de 

inspanningen die de klant moet leveren om met 

een bedrijf te communiceren. 

Door hierop te focussen - samen met andere klantenservice-metrics - 

gaat de waarschijnlijkheid dat klanten blijven terugkomen verhogen. 

Bovendien helpt het bij het opbouwen van loyaliteit op lange termijn en 

bij het aantrekken van nieuwe klanten.

U kunt op verschillende manieren 'klantinspanningen' verminderen. 

Bijvoorbeeld door gebruikerservaringen te ontwerpen die makkelijker en 

eenvoudiger zijn. Maar de belangrijkste manier om 'klant inspanningen' te 

verminderen is door de interacties en relaties die uw klanten met uw 

klantenservice hebben te verbeteren.

Wanneer een klant een probleem wil oplossen, is zelfservice vaak de 

snelste methode die het minste moeite kost. Klanten vinden zelf service 

prettig omdat ze geen contact met een agent hoeven op te nemen en 

niet hoeven te wachten op een reactie op een support aanvraag. Het kost 

ze dus minder moeite en dit leidt tot een grotere tevredenheid. 

Als uw klanten hun problemen kunnen oplossen door slechts één keer 

contact op te nemen met uw klantenservice, wordt de moeite die klanten 

doen uiteraard aanzienlijk verkleind. 'Eerste oplossingstijd' - het aantal 

vragen of problemen van de klant die in één contact kunnen opgelost 

worden -  is een uitstekende maatstaf om te weten te komen of uw 

inspanningen om 'klantinspanningen' te verkleinen succesvol zijn. Een 

hoge score voor de 'eerste oplossingstijd' kan erop wijzen dat er 

behoefte is aan meer zelfservice. Vergelijk dit cijfer ook met het aantal 

opnieuw geopende tickets. Als de eerste oplossing niet afdoende blijkt 

en ertoe leidt dat tickets opnieuw worden geopend, bent u niet succesvol 

in het verkleinen van 'klantinspanningen'.

Wanneer uw klanten contact met u opnemen, maak dan van de 

gelegenheid gebruik om ze te vragen of u ze nog ergens anders mee 

kunt helpen. Afhankelijk van wat ze doen met uw producten, kunt u 

waarschijnlijk wel voorspellen met welk volgend probleem zij te maken 

zullen krijgen. Als u hen in dezelfde supportaanvraag, chatsessie of 

oproep daarmee ook kunt helpen, verkleint u de inspanning die de klant 

in de toekomst zal moeten leveren. 

Uitstekende service zorgt ervoor dat 
klanten minder moeite moeten doen
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Het komt niet als een verrassing dat 

vertrouwen het grootst is tussen twee mensen, 

niet tussen mensen en bedrijven. 

Volgens John Gottman, auteur van 'The Science of Trust', gaat 

vertrouwen niet over wat wij denken of geloven dat iemand zal doen. 

Vertrouwen komt voort uit handelingen. Mensen leren u te vertrouwen 

op basis van wat u feitelijk doet en hoe u zich gedraagt. 

Vertrouwen als basis
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Probeer altijd te doen wat goed is.

Het vertrouwen van klanten wordt opgebouwd wanneer we het in de ogen 

van de klant steeds opnieuw goed doen, zelfs wanneer dit voor het bedrijf 

meer kosten met zich meebrengt. 23andMe, een bedrijf dat informatie over 

voorouders verstrekt naar aanleiding van dna-testen, zorgt ervoor dat 

klanten zo veel mogelijk controle over hun gegevens houden. Elke 

gelegenheid om mee te doen aan onderzoek en alle nieuwe hulpmiddelen 

zijn gemakkelijk te vinden op hun website en worden goed uitgelegd. Het 

mes snijdt aan twee kanten: Klanten die het merk vertrouwen, zullen hun 

gegevens eerder aan 23andMe geven, zodat deze zijn doelstelling kan 

realiseren: beter inzicht in het genoom van de mens.

Creëer betekenisvolle interacties.

Stel uzelf de volgende vragen: Wat geeft u uw klant? Maakt u uw waarde-

voorstel waar? Soms of altijd? Zijn alle contactpunten bij alle kanalen goed 

doordacht, niet alleen de klantenservice? Op welke vlakken kunt u verbeteren?

Wees een mens, geen robot.

23andMe werkt eraan een benaderbaar merk te zijn met leuke inhoud, 

bijvoorbeeld door een unieke melodie te maken van het dna van klanten of 

door video's van klanten te delen. Verplicht uzelf om met een authentieke, 

directe en menselijke stem te spreken. Uw klanten moeten u op uw woord 

kunnen geloven.
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Het volledige onderzoek – 'Marshmallow Decisions'

Het volledige 
onderzoek

Hieronder volgt het integrale onderzoeksartikel van Dr. Tony Hockley, 

Visiting Senior Fellow van de Department of Social Policy aan de 

London School of Economics & Political Science (LSE).

 
'Marshmallow 
Decisions'
Dr. Tony Hockley
London School of Economics & Political Science (LSE)

Februari 2018
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Het volledige onderzoek – 'Marshmallow Decisions'

Gedragseconomie is uit de marge van de economie 

doorgedrongen tot het hart. Maar kunnen bedrijven 

hier ook iets uit leren? Meer bepaald, over hoe ze de 

relaties met hun klanten kunnen verbeteren?

De marshmallowtest van Stanford uit de jaren '60, sindsdien vele malen herhaald, 

belicht de stress van het afwachten, hoe plezierig het vooruitzicht ook is. In dit 

experiment werd een kind één marshmallow aangeboden die het meteen kon 

opeten, of twee marshmallows als het ongeveer 15 minuten kon wachten. Soms 

werd de marshmallow voor de ogen van het kind neergelegd terwijl die in 

afwachting was van de tweede marshmallow. Enkele van de kinderen hanteerden 

technieken zoals het bedekken van de ogen of schoppen tegen de tafel om de 

discipline op te brengen en de verleiding van onmiddellijke voldoening te 

weerstaan terwijl de onderzoeker de kamer uit was. Het experiment toonde niet 

alleen de uitdaging aan die zelfbeheersing van kinderen vraagt en hoe een 

keuze wordt bepaald door de context, maar ook het belang van het kweken van 

het vertrouwen dat de onderzoeker na het wachten echt terugkeert met een 

tweede marshmallow. Gedragseconomie heeft een kader geschapen voor 

dergelijke bevindingen, zodat die in het ontwerp van klantrelaties kunnen worden 

opgenomen.

Bedrijven en overheden passen nu gedragswetenschappen toe om te 

experimenteren met het ontwerp van klanttrajecten om van loyaliteit een 

gemakkelijke optie te maken. Het tijdstip van de Chief Behavioural Officer 

is gearriveerd, die irrationaliteit benut in plaats van er tegen vecht.

Overheden overal ter wereld 
benutten het potentieel van 
de gedragseconomie om de 
effectiviteit van hun beleid te 
verbeteren en de relatie tussen 
staat en burger te transformeren.

INLEIDING
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Het volledige onderzoek – 'Marshmallow Decisions'

Veel in het gedrag van mensen is raadselachtig 

voor bedrijfswetenschappers. Voorspellende 

modellen zijn gebaseerd op aannames dat 

mensen weten wat ze willen en dat ze de 

keuzes maken die het grootste voordeel 

opleveren. Zoals de marshmallowtest laat zien, 

is het werkelijke gedrag heel anders.

Mensen zijn vaak veel tevredener met een oplossing die niet het 

grootste voordeel oplevert van de opties die beschikbaar zijn. Zij 

optimaliseren hun beslissingen niet, maar brengen vaak een 'offer' 

– ze kiezen voor de korte termijn en nemen genoegen met iets wat 

'goed genoeg' is. Ze hanteren handzame vuistregels om tot die 

beslissing te komen, of luisteren naar hun emoties in plaats van alle 

opties en kansen kalm en afgewogen de revue te laten passeren. 

Dit is niet nieuw, maar de opkomst van gedragseconomie heeft het 

gedrag van de mens wel een centrale plaats gegeven in 

beslissingsanalyses en beleidsontwikkeling. Dat heeft lang 

geduurd. In de afgelopen jaren zijn deze aspecten overal ter wereld 

in overheidsbeleid verwerkt. In 2017 kreeg Richard Thaler de 

Nobelprijs voor economie vanwege zijn vasthoudende pogingen 

om deze transformatie te bewerkstelligen. De vasthoudendheid van 

Thaler heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen. Eerst was er in 2008 

de publicatie van het boek 'Nudge' over gedragseconomie, 

geschreven samen met Cass Sunstein, dat een bestseller werd. Dat 

trok de aandacht van de premier van het Verenigd Koninkrijk en de 

president van de Verenigde Staten. Beide regeringen richtten een 

gedragsteam op, en bij elk team sloot zich een van de auteurs aan. 

Overheden en instellingen wereldwijd hebben nu dergelijke teams. 

De populariteit is nu ook zichtbaar buiten overheden. De Chief 

Behavioural Officer doet nu zijn intrede in het bedrijfsleven.

De kern van de boodschap van Thaler is: maak de beste beslissing 

gemakkelijk. Elke winkelier weet dat de manier waarop de winkel is 

ingericht van invloed is op de verkoop. Thaler noemt dit de 

'keuzearchitectuur'. Zoals het voorbeeld van de winkelier aangeeft, 

maken psychologische waarnemingen die aan gedragseconomie 

ten grondslag liggen al veel langer impliciet deel uit van 

commerciële interacties dan van interacties tussen overheid en 

burgers. Maar kan de opkomst van gedragseconomie toch geen 

inzichten bieden die relevant zijn voor de manier waarop bedrijven 

de relatie met hun klanten beheren?

Maak het gemakkelijk
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Het volledige onderzoek – 'Marshmallow Decisions'

De meest significante toepassing van het werk 

van Thaler is het 'Save More Tomorrow'-plan dat 

hij in 2004 met Shlomo Benartzi heeft opgezet. 

Het plan is opgezet om meer mensen in de VS in hun pensioen te 

laten investeren. In het plan wordt een eenvoudige aan-

uitschakelaar gebruikt, die standaard op aan staat. In deze stand 

neemt de werknemer deel aan een bedrijfspensioen in combinatie 

met een toezegging om in de toekomst meer bij te dragen. Het plan 

heeft geleid tot deelname van meer dan 15 miljoen mensen, die 

sinds 2011 zo'n $ 30 miljard voor hun pensioen opzij hebben gezet. 

Het plan, dat nu ook door veel pensioenfondsen buiten de VS is 

overgenomen, heeft een keuzearchitectuur die beter past bij hoe 

mensen werkelijk beslissingen nemen. Er wordt in het plan 

uitgegaan van de voorkeur voor de status quo, waardoor 

automatische deelname de standaardoptie is. In de standaardkeuze 

heeft het heden verder de voorkeur ten opzicht van de toekomst, 

d.w.z. in het begin wordt er weinig afgedragen voor een pensioen 

en deelnemers zeggen toe in de toekomst, na een loonsverhoging, 

meer af te dragen. Deze eenvoudige wijzigingen in de 

keuzearchitectuur, voor opties die al bestaan, hebben een enorm 

verschil gemaakt.

In 2017 trad Bernatzi toe tot de raad van bestuur van het bedrijf 

achter de app Acorns. De app investeert kleine bedragen die 

ontstaan door elke aankoop met een betaalkaart of creditcard naar 

boven af te ronden. Geld opzij leggen, is zo heel gemakkelijk en 

valt nauwelijks op. Elke aankoop levert zo in de toekomst wat op 

zonder dat daarvoor nu een offer wordt gebracht. Vanwege het 

succes zijn er veel meer van dit soort plannen ontstaan.

Irrationaliteit aan het werk 
zetten
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Het volledige onderzoek – 'Marshmallow Decisions'

Hij beschrijft hoe een beslissing door de meest kwaliteitsbewuste 

consumenten om hun stem te laten horen en loyaal te blijven een 

sociaal doel dient, terwijl de gemakkelijke optie om de uitgang te 

kiezen dat niet doet. Toch zijn deze consumenten vaak ook de 

eersten die de uitgang kiezen. 

Je stem laten horen is vandaag de dag veel gemakkelijker dan 

Hirschman zich had kunnen voorstellen en heeft ook een veel 

grotere impact in de context van directe, vrije, wereldwijde 

communicatie. Iedereen kan nu zijn blijdschap en afkeer uitspreken 

tegen iedereen die maar wil luisteren. De stem is tegenwoordig niet 

alleen communicatie tussen een consument en een bedrijf, maar 

tussen de consument en iedereen die wil luisteren, soms in grote 

getale. Trouwe klanten kunnen ook hun stem laten horen, als de 

motivatie sterk genoeg en de optie heel gemakkelijk is. Voor 

organisaties die vertrouwen op langdurige relaties, zijn het beheren 

van de uitgang en de stem als opties lastiger dan ooit. Maar ons 

begrip van menselijke beslissingen groeit snel en wordt 

tegenwoordig in de gebruikerservaring verwerkt. Het opnieuw 

definiëren van de keuzes die de consument heeft, kan van kiezen 

voor de uitgang een minder aantrekkelijke optie maken.

Richard Thaler en medeauteur Cass Sunstein van 'Nudge' hebben 

een generatie van 'keuzearchitecten' geïnspireerd, waardoor 

overheden en bedrijven systematischer zijn gaan nadenken over 

de navigeerbaarheid van besluitvormingsprocessen. 

De uitgang vermijden

In zijn belangrijke werk over hoe consumenten 

reageren op een afname in service, heeft Albert 

Hirschman de beslissing van de consument 

teruggebracht tot een instabiel samenspel van 

drie opties: 'Uitgang, stem en loyaliteit'. 
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Het volledige onderzoek – 'Marshmallow Decisions'

Zo'n 300 jaar geleden, lang voor de ontwikkeling van de moderne 

economie, ontdekte Nicolas Bernoulli dat mensen slechts een klein 

aandeel wilden nemen in een risico met een potentieel oneindige 

opbrengst2. Een standaardanalyse geeft aan dat ieder verstandig mens 

wel een gokje wil wagen, mits de verwachte opbrengst groter is dan de 

inzet; maar een mogelijk oneindig waardevolle opbrengst bleek niet 

aantrekkelijk. Dit gegeven werd bekend als de 'Sint-Petersburg-paradox', 

naar de plaats waar Bernouilli destijds werkte toen hij dit gedragsdilemma 

verwoordde.

Als wij terugdenken aan het samenspel van Hirschman tussen uitgang, 

stem en loyaliteit, biedt alleen de uitgang de consument zekerheid. 

De overige opties zijn een gok. Toch kunnen ook die uiteindelijk leiden 

tot een lucratief resultaat, maar wanneer daar sprake van is en wat de 

waarde van het eindresultaat zal zijn, is onbekend. Het aandeel tijd en 

stress is erg groot in deze gok. De consument loopt een echt risico in 

zo'n geval, dat deels afhankelijk is van zijn vertrouwen in de reputatie van 

de organisatie waarmee hij te maken heeft. De waarde die de consument 

aan deze gok hecht, kan inderdaad heel erg laag zijn. Een vertrouwens-

relatie opbouwen kan veel waardevoller zijn dan elke rationele analyse 

suggereert, juist omdat dit het vermeende risico verkleint van het laten 

horen van je stem als dingen fout gaan, en de vlucht naar de uitgang 

minder aantrekkelijk wordt.

'Een neutraal ontwerp bestaat niet... 
Kleine en ogenschijnlijk onbelangrijke 
details kunnen een grote invloed hebben 
op het gedrag van mensen.' 

Richard Thaler en Cass Sunstein  

'Nudge' – Inleiding (2008)

2 Voor een discussie over het probleem van Bernoulli: Christian Seidl, 

'The St. Petersburg Paradox at 300', Journal of Risk and Uncertainty 

(2013), Vol. 46, pp. 247-264.
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Het volledige onderzoek – 'Marshmallow Decisions'

Bijna 300 jaar geleden, in 1759, schreef Adam 

Smith over passie als drijfveer van gedrag die 

mensen aanspoort in het heden te leven in 

plaats van te wachten op vreugde die later 

komt, maar groter is3.

Maar mensen kunnen boven hun passie uitstijgen, net als de kinderen die 

hun ogen bedekken wanneer ze worden geconfronteerd met een 

verleidelijke marshmallow. De meeste mensen zien de waarde van het 

uitstijgen boven hun passie. Konden ze het zelf maar opbrengen. 

Herhalingen van de marshmallowtest uit de jaren '60 hebben aangetoond 

dat de wachttijd voor de grote beloning in de loop van de tijd is 

toegenomen, met zo'n 1 minuut elke 10 jaar4. De voorkeur voor het heden 

bestaat nog steeds, die is er altijd geweest, maar mensen kunnen daar 

boven uit stijgen. De wetenschap van de gedragseconomie heeft nu 

manieren gevonden om het traject naar loyaliteit versneld af te leggen.

In de jaren '50 zei Maurice Allais al dat risicovolle beslissingen veranderen 

al naar gelang hoe ze worden gepresenteerd en de schaal van de 

potentiële opbrengst. Dit zogeheten framing effect is de basis geworden 

waar veel gedragsbeleid aan ten grondslag ligt. Organisaties moeten een 

keuzearchitectuur ontwerpen die van het beste resultaat het gemakke-

lijkste resultaat maakt. Dat is de kernboodschap van de nieuwe Nobel-

prijswinnaar, Richard Thaler. 

Een keuzearchitect voor een succesvolle organisatie zorgt ervoor dat het 

klanttraject gemakkelijk navigeert naar een resultaat dat beide partijen tot 

tevredenheid stelt en dat loyaliteit opbouwt in plaats van naar de uitgang 

leidt. Gedragseconomie kan bijdragen aan het ontwerp van systemen. Het 

is nu gemeengoed dat er gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken 

worden gebruikt voor deze ontwerpwerkzaamheden, een techniek die 

vroeger was voorbehouden aan de medische wetenschap. Systemen 

moeten werken voor iedereen met een marshmallowbrein. Ze moeten 

aantrekkelijk zijn voor mensen in plaats van voor rationele, berekenende 

wezens. 

Verzekeringsbedrijf Lemonade heeft deze aanpak op een dramatische 

manier in praktijk gebracht nadat het Dan Ariely (auteur van 'Predictably 

Irrational', in het Nederlands uitgegeven onder de titel 'Volkomen 

onlogisch') als Chief Behavioral Officer in dienst had genomen. Aangezien 

het verzekeringswezen altijd al een spel is geweest tussen twee partijen 

die elkaar te slim af proberen te zijn, heeft Ariely eerlijkheid in zijn 

architectuur ingebouwd en behandelt hij consumenten als individuen. Hij 

zet technologie in om de verkoop van verzekeringen en de afhandeling 

van claims te versnellen. In 2017 wist het bedrijf in drie seconden een claim 

af te handelen, zonder papierwerk. Er was een aanzienlijke technologische 

innovatiesprong voor nodig om dit commercieel mogelijk te maken, maar 

de omslag is er een die het wachten op beide marshmallows vrijwel 

overbodig heeft gemaakt.
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(2017), in British Psychological Journal Research Digest, 20 

september 2017
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