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“Maar customer loyalty draagt ook 
bij aan de waardering van een onder-
neming en aan een duurzaam con-
currentievoordeel. Het is zinvol om 
aandacht te besteden aan de loya-
liteit van de klant zodat deze terug 
blijft komen, aangezien dat de basis 
is van een onderneming. Er dient een 
band te ontstaan, die zekerheid geeft 
en de bevestiging dat je het goed doet 
als bedrijf. Op feedback van de klant 
kan het bedrijf vervolgens weer in-
spelen.” 

Reputatie
“De laatste jaren is customer loyal-
ty wel lastiger geworden. De klant is 
immers mondiger en veeleisender 
dan vroeger. De tijd dat je als consu-
ment drie maanden wachtte op de 
aansluiting van een telefoon is voor-
bij, steeds vaker willen we zaken zo 
snel mogelijk en met weinig moei-

te hebben geregeld. Om loyaliteit te 
realiseren is er ook vertrouwen no-
dig. En dat vertrouwen is inmiddels 
wel afgenomen. Een voorbeeld is de 
fi nanciële sector. Tegelijkertijd wil-
len we veel meer van bedrijven we-

DE UITDAGING

‘ER IS NOG 
EEN WERELD TE WINNEN’

E-commerce biedt volop kansen aan 
Nederland en diens ondernemers, zo zegt 
Wijnand Jongen. Hij is directeur van 
belangenvereniging Thuiswinkel.org.
“E-commerce is één van de weinige 
groeimarkten in de Nederlandse eco-
nomie. De branche levert inmiddels 
een signifi cante bijdrage en biedt aan 
een grote groep mensen, direct en in-
direct, werkgelegenheid. Steeds meer 
mensen werken in deze sector. En er is 
nog een wereld te winnen.”

Toeleverindustrie
“Consumenten vinden het prettig om 
waar dan ook producten en diensten 
te kunnen kopen. Die ontwikkeling 
moet worden geserviced. Webwinkels 
moeten op hun beurt ook weer wor-
den bediend. In die zin liggen er ook 
veel kansen in de toeleverindustrie. 
Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die 
betaalsystemen, veiligheidsmaatre-
gelen of de verzending verzorgen. Er 
zijn partijen nodig die het fulfi lment 

op zich nemen, er moeten  distribu-
tiecentra zijn. Daarbij is het de vraag 
hoe producten en diensten nog be-
ter, sneller en makkelijker bij de con-
sument terechtkomen. Daarnaast 

‘Streef naar emotionele en 
structurele binding voor 
loyale klanten’

Jos Schijns
Program manager 
Cendris Research 
Center bĳ  Post.nl
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Wĳ nand 
Jongen
Directeur 
Thuiswinkel.org

Ed Peelen
Ambassadeur Platform 
voor Klantgericht Ondernemen

TWIITER MEE 
OVER DEZE 
UITGAVE: #EC&CL

‘Een goede webshop is 
van groot belang. Zonder 
kunnen ondernemers 
online überhaupt geen 
zakendoen’

Arjen Bonsing
Omnichanneling- 
en retailexpert
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Customer loyalty is onder meer de basis 
voor een betere winstgevendheid, zo zegt 
Ed Peelen. Hij is ambassadeur van het 
Platform voor Klantgericht Ondernemen.

vragen alle disciplines binnen e-com-
merce om nieuwe mensen, met ac-
tuele kennis en kunde. Daar moet 
het onderwijs weer op inspelen, met 
nieuwe opleidingen. E-commerce 
raakt dus alle segmenten van de eco-
nomie. Dat maakt de sector naar mijn 
mening ook zo leuk en spannend.”

“Op het gebied van e-commerce 
staan we eigenlijk nog maar aan de 
basis. Consumenten gaan nog meer 
gebruik maken van nieuwe techno-
logieën. Het kopen via de smartphone 
bijvoorbeeld, begint nog maar net. In 
de toekomst zien we steeds meer vor-
men van multichanneling, zoals het 
online aanscha� en van een product 
in een fysieke winkel. Ook daar liggen 
kansen voor ondernemers, al moeten 
ze die wel zien. Retailers moeten goed 
weten wat ze willen en nagaan hoe zij 
zichzelf uniek kunnen maken in de 
markt. De wereld bedienen? Of klei-
ner zijn, in een nichemarkt? Daarbij 
zie ik nog wel wat uitdagingen.”

Uitdagingen
“Een andere uitdaging ligt in de wet- 
en regelgeving rondom e-commerce. 

Het is belangrijk om op dit gebied 
de ontwikkelingen online bij te be-
nen. Consumenten moeten natuur-
lijk goed beschermd zijn wanneer 
ze webwinkelen. Hun privacy moet 
zijn gewaarborgd, terwijl tegelijker-
tijd e-commerce steeds persoonlij-
ker wordt. Niet alleen maken we meer 
gebruik van technologische toepas-
singen, ook wordt het internet visue-
ler en biedt het meer beleving. Social 
media eisen daarnaast ook meer hun 
plek op. Qua distributie gaan we op 
termijn naar same day delivery, de 
grote hit van het moment in de VS. 
Logistiek gezien moet dit wel ecolo-
gisch verantwoord plaatsvinden, bij-
voorbeeld door het transport meer te 
bundelen.

Steeds meer ondernemers kijken 
verder dan onze landsgrenzen. En 
wat let hen ook om op die manier de 
vleugels uit te slaan? E-commerce is 
namelijk een topsector op zich, die 
Nederland ook internationaal op de 
kaart kan zetten.”

ten, over wat er achter de schermen 
gebeurt. Reputatie -en uitdragen wat 
je als bedrijf goed doet- is daarmee 
veel belangrijker geworden. Hierin 
is er ook een rol voor webcare om de 
dialoog te zoeken met de klant. Ver-
trouwen hangt erg samen met wie 
je bent, en daarom is het zinvol om 
naar alle stakeholders transparant 
op te treden.”

Groep of netwerk
“Customer loyalty bestaat in ver-
schillende vormen. Calculatief, af-
fectief, structureel en moreel. Op elk 
van die gronden kun je schakelen, 
soms ook in combinaties door bij-
voorbeeld het beste aanbod te doen 
en er een leuk voordeel bij te bieden. 
Scoor je daarna ook nog goed op een 
aantal andere punten, dan is de kans 
vergroot dat het vertrouwen groeit. 
De manier waarop dat plaatsvindt 
is anders dan voorheen. Tegenwoor-
dig ontwikkelt customer loyalty zich 
steeds vaker in groeps- of netwerk-
verbanden, op internet via reviews of 
social media, in plaats van via inter-
actie tussen bedrijf en klant alleen. 
Klantenbinding voltrekt zich in een 
meer open omgeving, waarbij de re-

gels meer liggen bij de samenleving. 
Helaas laten veel bedrijven -met na-
me in de after sales- nog veel steken 
vallen. Klanten worden dan van het 
kastje naar de muur gestuurd.”

Online
“Al met al is er niet één methode te 
noemen op het gebied van custo-
mer loyalty. Wel kun je zeggen dat 
inspringen op wat er gebeurt bij een 
klant beter werkt dan stunts en aan-
biedingen. Voor ondernemers die 
puur online actief zijn is customer 
loyalty natuurlijk ook een belangrij-
ke factor. Het voordeel voor bedrijven 
met een webshop kan zijn dat deze 
over meer klantenkennis beschik-
ken en hierdoor bijvoorbeeld aanbie-
dingen beter kunnen personaliseren. 
Daarnaast is het belangrijk dat je in 
het contact met de klant bewijst wat 
je kunt. De echte loyaliteit ontstaat 
als je er bent wanneer je er moet zijn. 
De klant wil namelijk weten of hij of 
zij van je op aan kan. Het is zinvol om 
dat te tonen.” 




