
 

 
 

Training ‘Hoe maak ik een Customer Journey?’ 
Snel en wendbaar invulling geven aan de klantvraag 

 

Bij de digitale Customer Journey (CJ) staat 
de klant zelf aan het roer 

Bezoekers van uw website/portaal (zoals 

deelnemers en werkgevers) willen niet gehinderd 

worden door de interne inrichting van uw 

organisatie, maar verwachten een Customer Journey 

(klantreis) waarbij zij zelf aan het roer staan. Hierbij 

willen zij 24x7 kunnen communiceren met uw 

organisatie via de voor hun eenvoudigste toegang. 

In de meeste gevallen is dat digitaal. Agile Business 

Consultants is daarom van mening dat het inrichten 

van een CJ primair gericht moet zijn op de digitale 

dienstverlening.

 

De inrichting gebeurt vanuit het gezichtspunt van de 

klant en biedt volledige selfservice van vraag naar 

handelingsperspectief naar het uitvoeren van de 

benodigde handeling(en). 

Agile Business Consultants heeft hiervoor een 

aanpak ontwikkeld die ervoor zorgt de CJ wordt 

vertaald in een dialoog. Die dialoog leidt klanten via 

vraag en antwoord naar handelingsperspectief. 

Vanuit dat perspectief worden klanten daarna 

ondersteund in het realiseren van de gewenste 

handeling (actie). 

In deze training leert u hoe een optimale digitale CJ 

ingericht wordt. 

De CJ bij een pensioenorganisatie is wezen-
lijk anders dan de CJ bij een commercieel 
bedrijf 

‘Zoveel mogelijk aandacht van de klant trekken’ is 

een veelvoorkomende aanpak bij het ontwikkelen 

van een CJ. Op het moment dat de klant gaat 

beslissen om te kopen kiest de klant de organisatie 

waarbij de CJ de meeste aandacht trekt. Als na deze 

keuze de klant besluit om te kopen is de CJ erop 

gericht om het aantal afhaakmomenten te 

minimaliseren. 

Voor een pensioenorganisatie is de problematiek 

anders. De klant bepaalt op grond van de CJ namelijk 

niet of er wel of niet van de diensten gebruik 

gemaakt wordt. De pensioenorganisatie is de enige 

aanbieder voor die specifieke klant. Daarom speelt 

er bij het inrichten van een CJ voor een 

pensioenorganisatie een heel andere problematiek. 

De klantreis in beeld

bij digitale dienstverlening



 

 
 

Vragen als: 

• Hoe zorg ik ervoor dat de deelnemer/werkgever 

kiest voor digitale communicatie? 

• Hoe krijg ik de deelnemer zo ver dat hij/zij de 

website/het portaal bezoekt? 

• Hoe kan ik de strategie van ‘self service’ zo goed 

mogelijk verwezenlijken? 

• Hoe zorg ik dat de deelnemer een persoonlijke 

beleving ervaart, zodat hij/zij nog een keer 

terugkeert op de website? 

• Hoe voldoe ik aan de wet- en regelgeving in de 

communicatie richting de deelnemer? 

Het zijn allemaal vragen die bij CJ’s voor 

deelnemers/werkgevers beantwoord moeten 

worden, maar bij de gangbare aanpakken van het in 

kaart brengen van CJ niet aan de orde komen. 

Daarom heeft Agile Business Consultant een aanpak 

ontwikkeld die wel ingaat op de hierboven gestelde 

vragen. De CJ die daaruit ontstaat, begeleidt deze 

bezoeker naar handelingsperspectief en handeling 

binnen de digitale dienstverlening. 

 

Hoe ziet de training eruit? 

In deze training leert u hoe u een CJ vorm geeft die 

primair gericht is op digitale dienstverlening. Dit 

gebeurt doormiddel van een dialoog. Hierbij staat 

de bezoeker van de website en/of portaal centraal. 

Tijdens het ontwerp van de CJ wordt ook gekeken in 

welke situaties ander kanalen (papier of persoonlijk 

contact) worden aangehaakt. Bijvoorbeeld als 

digitaal afhandelen niet mogelijk is omdat er nog 

een formulier gedownload moet worden. Of als een 

bepaalde situatie uit de regeling te complex is om 

digitaal uit te leggen. Dan wordt binnen de digitale 

CJ verwezen naar een persoonlijk contact (specialist 

of pensioenconsulent). 

Ook wordt bepaald waar hoe binnen de CJ hulp van 

bijvoorbeeld een callcenter ingeroepen kan worden 

als de bezoeker er digitaal toch niet uit komt. 

Om dit voor elkaar te krijgen is er een aantal aan-

dachtspunten, waarmee bij de inrichting van de CJ 

rekening gehouden moet worden: 

- Begin bij het doel van de klant 

- Bestrijk de hele klantketen 

- Het gebruik van een dialooog in plaats van 

pagina’s met informatie op een website 

- De kleinst mogelijke eenheid van actie of 

samenhangende informatie 

- Maak gebruik van kennis over de bezoeker en 

regeling waardoor aangesloten wordt op de 

persoonlijke situatie 

- Zorg voor informatievoorziening per doelgroep 

- Life events als basis voor andere invalshoeken 

 



 

 
 

Tijdens de training worden deze aandachtpunten 

uitgelegd en wordt geoefend hoe hiermee bij de 

inrichting van de CJ rekening gehouden wordt. 

Ook wordt stilgestaan bij het analyseren en 

classificeren van bestaande informatie op een 

dusdanige wijze dat deze informatie binnen 

dialogen gebruikt kan worden. 

U eindigt met het zelf vervaardigen van een korte 

dialoog 

Programma 

Wat is een Customer Journey 

- Containerbegrip Customer Journey uiteengerafeld 

- Wat verstaan wij in deze training onder CJ 

- CJ en digitale dienstverlening 

- Vertaling van een CJ naar een dialoog 

- Gebruik chatbot (digitale assistent) 

Basisprincipes dialoog 
- Wat is een dialoog? 

- Beslissingstabellen basis dialogen 

- Compleetheid beslissingstabellen 

- Beslistabellen vertalen naar dialogen 

- Ja/nee en meerkeuzen vragen 

- Het principe van ‘niet verdwalen’ 

Welke inhoudelijke content is relevant 
- Welke bestaande informatie gebruik je 

- Classificeren en analyseren van informatie 

- Gebruik van variabelen 

- Dynamische informatieblokken 

- Hergebruik van informatie 

Strategie en uitgangspunten hanteren 
- Informatie relateren aan communicatiestrategie 

- Uitgangspunten digitale dienstverlening 

- Omnichanel strategie 

- Strategie vertalen naar dialoog 

- Dialoog en doelgroepen 

Voor wie is de training bestemd?  

De doelgroep van deze training is:  

• Professionals op het gebied van het inrichten 

van CJ’s voor pensioenorganisaties 

• Marketing – en communicatie professionals 

• Managers en medewerkers die verantwoordelijk 

zijn voor het realiseren van klantprocessen 

• Medewerkers bestuursbureau 

• Managers en medewerkers pensioenbeheer en 

pensioenoperatie 

Informatie 

Wilt u meer informatie over de eendaagse training 

‘Hoe maak ik een Customer Journey?’. Neem dan 

contact op. Wij kunnen u dan vertellen wanneer de 

training weer gegeven wordt. 

+31 (0)23 547 61 67 

info@agileconsultants.nl         

Ook is het mogelijk om de training bij u in-house te 

geven. 

Kosten 

De kosten van deze eendaagse training bedragen 

€ 595,- per persoon (excl. 21% BTW). 

Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en het 

bijbehorende documentatiemateriaal. 

Indien er meerdere personen van hetzelfde bedrijf 

zich inschrijven, betaalt de tweede en daarop 

volgende deelnemer slechts € 545,- (excl. 21% 

BTW). 

In house training 

Als meerdere personen in uw organisatie de 
training willen volgen is het in house organiseren 
van de training een goede optie. Neem hiervoor 
contact met ons op. 


