
 

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 
Analyse & verbeteracties 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 februari 2020 

  



 
 
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 
2019. Let op: vanaf Q3 van 2019 is het onderzoek aangepast in opzet, waardoor we alleen de 
resultaten over het tweede half jaar meenemen in deze samenvatting. 

Analyse  

Over het algemeen zien we in 2019 een stijgende lijn op bijna alle punten. Een groot deel van alle 
excelleermomenten die we uitvragen in het onderzoek komen in het laatste kwartaal van het jaar uit 
boven de doelstellingen, dit is een mooie ontwikkeling en het is zaak om te kijken of we dit in 2020 
vast kunnen houden. 

We blijven ook in 2019 goed scoren op re-integratie. Ook over het telefonische contact zijn onze 
klanten zeer tevreden. Vorig jaar zagen we al een stijging bij de mensen die een aanvullende 
verzekering willen afsluiten en ook nu komt aan het einde van het jaar dit boven de doelstelling van 
een 8 uit. Al met al kunnen we dus spreken over een positief jaar voor NV schade. 

Hoewel het contact via e-mail al een aandachtspunt was voor 2019 lijkt het niet veel opgebracht te 
hebben. Er is nog steeds veel negativiteit over het mailcontact. We zullen dus blijven proberen dit te 
verbeteren in 2020.  

Verbeteracties 2019 

Aanpassen van de uitkering versimpeld 

Er is regelmatig naar voren gekomen dat klanten het aanpassen van de uitkering niet makkelijk 
vinden verlopen. Er moest veel geld worden terugbetaald, omdat wijzigingen te lang bleven liggen. 
We hebben de systemen aangepast en samenwerking met UWV verbeterd, zodat er de 
doorlooptijden omlaag gaan en klanten minder stukken in hoeven te sturen. 

E-mailcontact verloopt moeizaam 

Hoewel de meeste klanten veelal positief zijn over het telefonische contact met onze medewerkers, 
bleek in 2019 dat er minder enthousiast wordt gereageerd op het e-mailcontact. De begrijpelijkheid 
van de antwoorden en het gebruiken van standaardantwoorden zijn een probleem.  

Merkwaarden niet altijd duidelijk 

Zowel bij werkgevers en werknemers komen de merkwaarden niet altijd goed over. Vooral bij 
werknemers geeft een minderheid van de mensen aan dat ze NV schade hun het gevoel heeft 
gegeven dat ze hun draai weer vinden. Ook komt niet altijd over dat we als NV schade iets extra’s 
willen doen voor de klant. Hier zullen we weer beter op moeten letten. 
 



 
 
Klachten nog altijd een probleem?  

In het laatste kwartaal van het jaar werd positief gereageerd op de communicatie rondom klachten, 
er moet goed bekeken worden of dit zo blijft of dat dit een eenmalige piek is, omdat de rest van het 
jaar altijd een zorgenkindje is geweest. 


