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EEN KLANTREIS 
WAAR IEDEREEN 
BLIJ VAN WORDT

Wanneer je klanten écht wilt binden, moet je met méér komen dan alleen een goede 

prijs. Dat besef heeft ENGIE maar al te goed. Tot nu toe is in de energiesector prijs een 

van de belangrijkste overstapredenen geweest. Dat moest anders, vond ENGIE. De 

wetenschap dat ENGIE bestaat dankzij haar klanten en alleen daardoor kan bouwen 

aan een duurzame energietransitie, gaf aanleiding voor een grondige analyse van de 

klantrelatie. Samen met Store Support en creatief bureau Zecht is ENGIE gaan bouwen 

aan een klantreis waar iedereen blij van wordt. Vooral de klant!

“WE VINDEN HET BELANGRIJK 

DAT NIEUWE KLANTEN 

METEEN EEN WARM WELKOM 

KRIJGEN BIJ ENGIE”



Ommezwaai

ENGIE ziet dat klanten langer blijven. Dat móet te maken 

hebben met de ommezwaai die het maakte met behulp 

van Store Support en Zecht. Tezamen met deze bureaus 

is ENGIE gestart met het analyseren en optimaliseren 

van de klantreis. De eerste stap die hierbij werd gezet, 

is het aanpakken van het welkomstprogramma van 

ENGIE. De gehele klantreis is onder de loep genomen. 

Elke stap in het proces is hierbij getoetst op de waarde 

die zij toevoegt voor de klant, functioneel maar óók  

emotioneel. “Het in kaart brengen van de huidige 

en gewenste emoties heeft ons enorm geholpen 

bij het definiëren van  de optimale klantreis” vertelt  

 

Lotte da Graca, retentie marketeer bij ENGIE. “Niet elke 

stap in het proces is een moment van de waarheid, 

maar die momenten die er voor de klant écht toe 

doen hebben we beter in beeld en daar sluiten we 

in communicatie dan ook beter op aan. We vinden 

het belangrijk dat nieuwe klanten meteen een warm 

welkom krijgen bij ENGIE. Ze moeten bevestigd worden 

in hun keuze en geholpen worden in wat ze allemaal 

kunnen en mogen verwachten.’’

 V.l.n.r. Yvette Westerbaan -Store Support, Lotte da Graca -ENGIE,  Willemien de Bruin -Zecht 



“HET IN KAART BRENGEN 

VAN DE HUIDIGE EN 

GEWENSTE EMOTIES HEEFT 

ONS ENORM GEHOLPEN BIJ HET 

DEFINIËREN VAN DE OPTIMALE 

KLANTREIS.”



“Zorgen dat klanten blijven doe je vooral door datgene 

wat je belooft ook waar te maken”, zegt Willemien de 

Bruin van Zecht. “ENGIE is positief over energie en wil 

daar actief mee aan de slag met haar klanten. Dat zijn 

twee  prachtige  vertrekpunten  vanuit het merk, die we 

hebben meegenomen in het  welkomstprogramma.  

Daarmee  maak je als ENGIE het verschil ten opzichte van 

andere merken.” De communicatie op de touchpoints, 

die ENGIE samen met Store Support heeft gedefinieerd, 

is veel uniformer, herkenbaarder, en vooral merkeigen 

gemaakt.

Een goed gevoel

Het warme welkom geeft nieuwe klanten van ENGIE 

een goed gevoel en weerhoudt bestaande klanten 

ervan over te stappen. Klinkt logisch, maar het  trio  ging  

verder dan afgaan op logica. Het wilde weten en meten. 

Dat is waar Store Support zich in heeft gespecialiseerd. 

Yvette Westerbaan: “We hebben de hele emotionele 

klantreis van A tot Z in kaart gebracht, zodat  we  exact 

konden zien op welke momenten nieuwe klanten blij 

werden  of  juist  niet. Zo’n nulmeting heb je nodig om 

gericht aanpassingen te kunnen doen.’’ Store Support 

liet consumenten als mystery guests de overstap maken 

naar ENGIE. Door middel van de ExperienceCapture-

methodiek brachten zij stap voor stap  in  beeld  wat 

hun ervaring bij ieder contactmoment of ontbrekend 

contact was. Welke momenten leverden stress op, 

spanning, ergernis? En waardoor werden zij juist positief  

verrast?  De emotionele klantreis die zo ontstond werd 

gelegd naast de emotionele klantreis die ENGIE zou 

willen bieden. Lotte da Graca: “Zo zagen we op welke 

punten we het al heel goed deden, maar ook waar 

ruimte voor verbetering was. Door de klantreis op 

papier aan te vullen met échte ervaringen van échte 

klanten kregen we duidelijke handvatten voor het 

optimaliseren van de gewenste klantreis.’’ 

“ZORGEN DAT KLANTEN 

BLIJVEN DOE JE VOORAL DOOR 

DATGENE WAT JE BELOOFT 

OOK WAAR TE MAKEN.”



Elke klant heeft een eigen verhaal en be-
leeft de klantreis vanuit zijn of haar eigen 
perspectief. De valkuil bij het in kaart 
brengen van klantreizen is dat dit nog 
te vaak gebeurt vanuit organisatiepro-
cessen in plaats vanuit het perspectief 
van de klant. Daarom heeft Store Sup-
port de ExperienceCapture©-methodiek 
ontwikkeld. Dit is een unieke tool om  te 
achterhalen hoe de klantreis er door de 
ogen van een klant uitziet. Associaties, 
gedachten en gevoelens die klanten er-
varen tijdens het contact met een organi-
satie worden in kaart gebracht. Deze tool 
onderscheidt zich door het kwalitatieve 
karakter waarbij de emotionele reis van 

klanten centraal staat. Organisaties 
verkrijgen waardevolle inzich-

ten vanuit het perspectief 
van hun klant en ontdek-

ken (vaak nog onbe-
kende) touchpoints 

die een klant ervaart 
met de organisatie.

ExperienceCapture

“SAMEN MET 

KLANTEN WERKEN AAN 

DUURZAAMHEID EN EEN 

MOOIERE WERELD.”



Totaalaanpak

De genomen stappen leidden tot een wijziging in 

de manier waarop ENGIE haar klanten ontvangt en 

welkom heet. Niet alleen in communicatie, maar ook in 

sommige processen  binnen  het  bedrijf.   Willemien de 

Bruin: “Ik vind het heel sterk hoe dit  intern is aangepakt. 

Uit diverse afdelingen zijn medewerkers betrokken. 

Dit leverde waardevolle informatie op waar we ook 

echt iets mee konden. Door het hele bedrijf wordt de 

waarde gezien van een warm welkom. Dat de cijfers 

tonen dat het werkt, helpt daar natuurlijk enorm bij. 

We laten continu zien op welke punten we goede 

oplossingen hebben gevonden.’’ Een warm welkom 

begint bij degenen die de klanten welkom heten. Om 

het gedachtegoed in de organisatie te laten landen, 

werden er vanuit ENGIE, samen met Zecht en Store 

Support twee informatiedagen georganiseerd. Op 

deze dagen werd de organisatie  geïnformeerd over 

het programma, het gedachtegoed en werden er tools 

aangereikt zodat eenieder vanuit zijn eigen rol het 

warme welkom in de praktijk kan brengen.

 

Samen sterk

De samenwerking tussen ENGIE, Store Support en 

Zecht smaakt naar meer. De eerste opdracht behelsde 

het volgen van klanten in hun eerste drie maanden bij 

het energiebedrijf en het verbeteren van de emoties die 

ze hebben in het contact met ENGIE. Lotte da Graca: “Als 

je een jaar terugkijkt, dan zagen we onze missie in onze 

uitingen niet duidelijk naar voren komen. Daar lag een 

groot verbeterpotentieel! ENGIE straalt de missie nu uit 

op elk platform, in iedere vorm van communicatie met 

haar klanten. Daar is het afgelopen jaar heel intensief 

aan gewerkt. En dit is zo succesvol, dat we verder willen. 

De volgende taak is zien wat klanten tegenkomen in 

de volgende negen maanden. Daar beginnen we snel 

mee, zodat we ook daar mooie stappen kunnen maken.

“WE HEBBEN DE HELE 

EMOTIONELE KLANTREIS VAN 

A TOT Z IN KAART GEBRACHT.”
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