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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 
2019.  

Deze samenvatting zal anders zijn dan de jaren hiervoor. Dit komt omdat vanaf Q3 dit 
klanttevredenheidsonderzoek is aangepast en de verschillende resultaten dus niet samen te vatten 
zijn in een overkoepelende samenvatting. Om deze reden zullen we gebruik maken van de 
waarderingscijfers over Q3 & Q4. Voor de rest van het rapport wordt Q4 2019 als uitgangspunt 
gebruikt. 

Onderzoeksopzet1 

De centrale vraag luidt:  
 
Is NV schade in staat de dienstverlening op de excelleermomenten te optimaliseren zodat de 
tevredenheid van werkgevers en werknemers wordt vergroot en de loyaliteit aan NV schade wordt 
versterkt?  

Daaruit vloeien de volgende onderzoeksvragen voort:  

• Zijn klanten tevreden met de dienstverlening van de excelleermomenten/-processen? 
• Welke aspecten maken dat klanten tevreden of ontevreden over de dienstverlening zijn? 
• Wat kan/moet NV schade verbeteren in de dienstverlening en wat moet ze behouden?  

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken waarvan de resultaten apart zijn weergegeven in 
deze rapportage: 

1. KTO Werknemers	
2. KTO Werkgevers 	

In het klanttevredenheidsonderzoek zijn de volgende excelleermomenten uitgevraagd: 
 

• Afsluiten aanvullende verzekering 
• Re-integratie 
• Aanvraag uitkering 
• Aanpassen uitkering 
• Beëindigen uitkering 
• Klachten 
• Waardering telefonisch contact 
• Waardering e-mial contact 
• Inzendportaal   

 
1 Zie bijlage 1 voor de onderzoekspecificaties 



 
 
Conclusies klanttevredenheidsonderzoek 2019 

Totale waardering werknemers: 8,1  

Totale waardering werkgevers: 7,8  

Totale loyaliteit werknemers:  94% 

Totale loyaliteit werkgevers:  80% 

De waardering is wederom iets gestegen ten opzichte van afgelopen jaar. Werknemers zitten nu 
zelfs boven de doelstelling van een 8. Ook werkgevers kruipen wat dat betreft dichterbij de 
doelstellingen. Het is dan een mooi doel om voor 2020 te kijken of we werknemers tevreden kunnen 
houden en werkgevers het laatste zetje over die doelstelling kunnen geven. 
 

 
 

Qua loyaliteit zijn de cijfers ook overwegend positief. Daar wordt de grens van 80% bij zowel 
werknemers als werkgevers gehaald. Wel kan worden opgemerkt dat de ‘misschien-groep’ een groot 
onderdeel is van dit cijfer. Het zou nog mooier zijn als deze mensen iets positiever zouden worden. 
  

 
 



 
 
 

 
 
Ontwikkeling per onderdeel van de dienstverlening 
 

 


