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Inleiding  

Wij willen onze dienstverlening steeds blijven verbeteren, zodat we u zo goed mogelijk kunnen 
helpen. Een van de dingen die ons hierbij helpt is het continue klanttevredenheidsonderzoek dat wij 
uitvoeren. Met het klanttevredenheidonderzoek wordt in beeld gebracht hoe klanten (werkgevers en 
werknemers) van NV schade de dienstverlening ervaren. De resultaten gebruiken we om de 
dienstverlening te verbeteren. In dit rapport leest u de samenvatting van de resultaten over het jaar 
2018.  

Analyse  

Klanten zijn enthousiast als we meteen een reactie of oplossing geven, maar wanneer dit niet aan de 
orde is zijn klanten in de meeste gevallen direct ontevreden. Het is zaak dat we waar mogelijk direct 
een first time fix leveren. De termijn waarin problemen worden opgelost of een reactie wordt 
gegeven is soms te lang en dat accepteren klanten niet meer. Probleem- en klachtafhandeling is 
daarom (nog steeds) een zorgenkindje waar iets aan moet gebeuren. 

Klanten zijn een stuk positiever over de hulp die we bieden bij re-integratie. We kunnen dus zeggen 
dat de extra ondersteuning die we daar bieden een succes is en klanten echt verder helpt. Ook over 
het afsluiten van een verzekering zijn klanten veel positiever dan hiervoor. 

Over het algemeen zijn klanten tevreden over de dienstverlening en stijgen de meeste onderdelen in 
waardering. Op enkele punten presteren we minder goed dan in 2017. Vooral op het gebied van e-
mailafhandeling en klachtenafhandeling valt nog veel te winnen. Dit zijn belangrijke 
aandachtspunten voor 2019. 

Uitgevoerde verbeteracties 2018 

Snellere en meer proactieve communicatie 

Als verbeterpunt hebben we opgenomen dat we vragen die klanten stellen rondom offertes minder 
lang op een antwoord moeten laten wachten. Zo weet iemand sneller waar hij aan toe is en nemen 
we een stuk irritatie weg. Ook als het niet lukt om een offerte snel toe te sturen, dan moet het in 
ieder geval zo zijn dat de aanvrager proactief op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van 
de aanvraag. 

Een factuur naar wens 

Er is hard gewerkt om een factuur op te leveren die vollediger is. Dit wil zeggen dat er meer 
informatie te vinden is op de specificatie als er bijvoorbeeld een correctie is geweest. Er kwamen 
veel vragen over de bedragen op de factuur. Met meer details kunnen we ervoor zorgen dat de 
informatie direct duidelijk is. 
 
Tegelijkertijd hebben we ervoor gezorgd dat de factuur digitaal beschikbaar is via Mijn NV schade. 
Deze wordt (als daar behoefte aan is) in de eigen persoonlijke omgeving ontvangen en kan ieder 
moment ingezien worden, zodat het eventueel nasturen van een factuur niet meer nodig is. 
 
 



 
 
Gesprekken beter vastleggen 

We hebben in het afgelopen jaar grote stappen gemaakt in het vastleggen van de dingen die klanten 
aan de telefoon aan ons vertellen, zodat niet meerdere keren hetzelfde verhaal verteld hoeft te 
worden. Onze werknemers kunnen dan met correcte, volledige en bovendien meer informatie aan 
de slag, waardoor wij afspraken beter en sneller kunnen nakomen.  

Een vast aanspreekpunt aanstellen 

Wij testen momenteel een situatie waarin er, op het moment dat het proces van de aanvraag en de 
eventuele toekenning van een uitkering in gang is gezet is, een vast contactpersoon wordt 
aangesteld voor de klant. Deze persoon is een direct aanspreekpunt voor de klant en is dus optimaal 
op de hoogte van de situatie die speelt.  

Verbeteren van het inzendportaal 

In het afgelopen jaar is ingezet om het inzendportaal flink te verbeteren. Er zijn vooral stappen 
gemaakt bij het effectiever maken van de zoekfunctie. Tegelijkertijd is flink geïnvesteerd in het 
verhogen van de gebruiksvriendelijkheid van het gehele portaal. Zoals dus te verwachten was is de 
waardering van het portaal gestegen, maar tegelijkertijd is het inzendportaal nog niet op het 
gewenste niveau. 

Status aanvraag kunnen bekijken 

Tot slot ligt er een verbeteridee dat we gaan uitvoeren op basis van het afgelopen jaar. We willen 
klanten de mogelijkheid geven om de status van de aanvraag van de uitkering te volgen op hun Mijn 
NV schade-omgeving. Zo heeft de klant op ieder moment inzicht in de voortgang en weet hij waar 
zijn aanvraag op dat moment ligt. 
 

 

 


