
Klantonderzoek 
waarmee wij uw organisatie verder helpen!

Hoe loyaal en tevreden zijn uw klanten? 

Wat zijn de key drivers waarmee u de loyaliteit en 

tevredenheid van uw klanten kunt verhogen?

Welke meerwaarde heeft uw organisatie 

voor uw klanten?

Welk imago heeft uw organisatie bij 

uw klanten?



Doelstellingen – methode - maatwerk

Hoe tevreden zijn uw klanten met de 
contactpersoon van uw organisatie?
Klanten willen graag hun mening geven over hun contact-

persoon: de accountmanager, de relatiemanager of de 

projectleider. Met ons Klantonderzoek bieden we klanten 

die mogelijkheid. Wij zorgen er vervolgens voor dat de 

contactpersonen van uw organisatie ‘individuele feed-

back’ krijgen: op welke punten doen zij het (in de ogen van 

de klanten) goed en op welke punten is verbetering nodig?

De doelstellingen van het onderzoek
Natuurlijk wilt u weten of uw klanten tevreden zijn over uw 

producten en uw dienstverlening. Maar heeft u naast tevreden 

ook loyale klanten of stappen uw klanten bij een gering 

prijsvoordeel over naar een concurrent? Wat is bepalend 

voor de loyaliteit van uw klanten? Hoe kunt u de loyaliteit en 

tevredenheid van uw klanten verder verhogen? Op deze en 

andere vragen geven we antwoord met ons Klantonderzoek.

De methode die het beste past bij uw organisatie – een 
hoge respons
We stemmen met u af welke methode (online, telefonisch 

of nog anders) het beste bij uw organisatie en uw klanten 

past. En welke methode we ook gebruiken, we werken toe 

naar een zo hoog mogelijke respons die normaliter tussen 

de 20% en 50% ligt. 

We stellen samen met u een communicatieplan voor het 

Klantonderzoek op. Het goed informeren van uw klanten 

over het onderzoek (over de wijze waarop zij over de 

onderzoeksresultaten worden geïnformeerd, over hun privacy, 

enzovoort) draagt bij aan het realiseren van een hoge respons.

 

De thema’s – 100% maatwerk
De vragenlijst die we uw klanten voorleggen, stemmen we 

volledig af op uw wensen. In het onderzoek komen vaak de 

volgende thema’s aan bod:

-  de tevredenheid met de producten en/of diensten die uw 

organisatie aanbiedt;

- de kwaliteit van de dienstverlening: snelheid van 

reageren op e-mails, telefonische bereikbaarheid, 

proactieve opstelling, nakomen van afspraken, 

enzovoort;

- de loyaliteit;

-  de accountmanagers; 

-  het imago van uw organisatie;

-  de tevredenheid van uw klanten met producten/diensten 

van uw concurrenten.



We geven u inzicht in onder meer de loyaliteit en 

tevredenheid van uw klanten, de thema’s die u met 

prioriteit dient aan te pakken en het imago van uw 

organisatie en van uw concurrenten bij uw klanten.

Prioriteiten
Met de resultaten van de ‘prioriteitenanalyse’ helpen wij u bij 

het maken van de juiste keuzes: wat gaat u wel en wat gaat u 

niet aanpakken om de loyaliteit van uw klanten te verhogen?

De rapportage – analyses die er toe doenDoelstellingen – methode - maatwerk

Wij bieden u:

- een genuanceerd en compleet beeld van de loyaliteit en tevredenheid van uw klanten;

-  gedetailleerd inzicht in de mogelijkheden om te werken aan klanten die (nog) loyaler zijn oftewel klanten die meer bij uw 

organisatie gaan besteden en uw organisatie bij anderen aanbevelen. 

Verbeterpunten
hoge prioriteit

Sterke punten

Verbeterpunten
minder hoge prioriteit Handhaven

Het belang

Vinden 
uw klanten

erg belangrijk

Tevredenheid Zijn uw klanten erg tevreden overZijn uw klanten niet zo tevreden over

Deskundigheid medewerkers

Accountmanager

Vinden 
uw klanten

niet zo belangrijk

Kwaliteit van de producten/diensten
Klantgerichtheid medewerkers

Klachtenafhandeling

Snelheid reactie op vragen/verzoeken

Snelheid levering producten/diensten

After sales

Duidelijkheid van de offerte

Prijs producten/diensten

 

Prioriteitenmatrix



Imago 
Het imago van uw organisatie 

kan een belangrijke rol spelen 

bij de tevredenheid en loyaliteit van 

uw klanten: een organisatie met 

een minder goed imago zal zich 

meer moeten inspannen en kan zich 

minder fouten permitteren dan een 

organisatie met een goed imago. 

We bepalen in overleg met u of het  

imago veel of weinig aandacht krijgt in 

het Klantonderzoek.

De rapportage – analyses die er toe doen
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Loyaliteit
We geven inzicht in de loyaliteit van uw klanten met de Net Promotor Score en met de indeling van ‘Ambassadeurs tot Ontevreden 

niet-loyalen’. De resultaten van deze analyses voor uw organisatie benchmarken we met de voor uw organisatie relevante 

branche(s)/sector(en). 



Wij voorzien al 20 jaar organisaties van informatie en advies met behulp waarvan het management gericht kan werken aan het verder verbeteren en professionaliseren van de organisatie.

Wij werken onder meer voor: AB Vakwerk, BiSC, Brainport Development, Bouwmaat, Care Autoschade, Centercon, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Cito, Concordia de Keizer, CRI Services, 

Cubiss, DAK Intermediairscollectief, Deltares, Dudok Wonen, ElectronicPartner, Flynth, Europees Platform, Every Angle, EYE, Flash Rental Services, Gebr. van der Steen, Gemeente Heerhugowaard, Gemeente 

IJsselstein, Gemeente Katwijk, Gemeente Lingewaal, Gemeente Velsen, Gemeente Zederik, Genootschap Onze Taal, GKB, Habion, Hart&Vaatgroep, Havenbedrijf Rotterdam, Herkel, Hogeschool Inholland, 

Huis&Erf, Internedservices, Intersolve, Ipse de Bruggen, Ivory & Ivory, Jantje Beton, Jeugdgezondheidszorg, Kamer van Koophandel Nederland, Kennislink.nl, KNMP, KNRM, Kredietbank Nederland, 

Laurentius Wonen, Longfonds, Luzac, Malmberg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Financiën, Mirabeau, Museum Catharijneconvent, Nationaal Comité 4 en 5 

mei, Nierpatiënten Vereniging Nederland, NTR, NVM, NWO, Omrin, Oxfam Novib, Padifood, PAX, PCH Dienstengroep, Pipelife, PO-Raad, Quanza Engineering, QNH Consulting, Quint Wellington Redwood, 

RDC | inMotiv, Reed Business, Rijksmuseum van Oudheden, Rioned, Saxion Hogescholen, Schenk Tanktransport, SLO, SLS Wonen, SO natural, Software Improvement Group, Solcon, Spaarnelanden, 

Staatsbosbeheer, Stichting Accessibility, Stichting Lezen & Schrijven, Stiho, TAF Verzekeringen, Syntus, Technolution, TNO, Toshiba Tec, Trajectum, Translink, Uticon, Vaillant Group, Vakmedianet,  

Van Ameyde, Van Gogh Museum, Van Leeuwen Buizen, Vereniging Eigen Huis, Vereniging OMO, Vereniging van vrijescholen, VIR e-Care Solutions, Visser & Smit Hanab, Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs, 

ZorgDomein, Ymor.

Continu-onderzoek onder uw klanten

Ook voor andersoortig onderzoek onder 

uw klanten kunt u bij DUO Market 

Research terecht:

-  Onderzoek onder klanten direct na 

aankoop van een product/dienst of 

na verleende service waarbij de klant 

kort na het contact met uw organisatie 

een e-mail ontvangt met een link naar 

de vragenlijst.

-  Continu klantonderzoek waarbij wij 

uw klanten regelmatig – op vaste 

momenten (eens per week, eens per 

maand) – een (meestal beperkt) aantal 

vragen voorleggen over uw producten/

diensten en over de dienstverlening.

Voor meer informatie: 030 – 263 10 80 of 
info@duomarketresearch.nl

Resultaten op klantniveau
We overleggen graag met u over het terugkoppelen van de 

onderzoeksresultaten op klantniveau. We vragen klanten 

toestemming om hun individuele resultaten/antwoorden aan u 

terug te koppelen. De ervaring leert dat doorgaans 60% tot 90% 

van de klanten daar toestemming voor geeft.



Vraag direct een offerte aan of maak een afspraak
- via www.duomarketresearch.nl

- per e-mail: info@duomarketresearch.nl

- telefonisch: 030 – 263 10 80

Waarom wij voor u de juiste partner zijn!

1.  Met onze aanpak geven we u gedetailleerd 

inzicht in de mogelijkheden om de loyaliteit 
en tevredenheid van uw klanten te 
verhogen. 

2.  Het gaat bij ons per definitie om maatwerk: 

de vragenlijst, de methode (online, 

telefonisch of nog anders) en de rapportage 

stemmen we volledig af op uw organisatie 

en uw klanten.

3.  Wij bieden de mogelijkheid de resultaten 

per klant terug te koppelen. Dat geeft 

u de mogelijkheid om gericht actie op 

klantniveau te ondernemen.

4.  Flexibiliteit kenmerkt onze aanpak: extra 

tussentijds overleg, een extra actie om de 

respons op het gewenste niveau te krijgen, 

extra analyses op de onderzoeksresultaten 

uitvoeren, enzovoort. En dat dan zonder 

telkens extra kosten te berekenen.

5.  We bieden een kwalitatief zeer goede 

benchmark.

 

De kosten gelden bij een online aanpak, dat wil zeggen dat we 

klanten op hun e-mailadres uitnodigen om de online vragenlijst in 

te vullen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal klanten. De kosten zijn all-
in: het intakegesprek, het ontwerpen van de vragenlijst op maat, 

het opstellen van de rapportage en een uitgebreide mondelinge 

toelichting op de rapportage.  

De kosten

Aantal klanten Kosten
(excl. 21 % BTW)

Tot en met 100 klanten € 3.750,-

101 tot en met 250 klanten € 4.450,-

251 tot en met 500 klanten € 5.150,-

501 tot en met 750 klanten € 5.850,-

751 tot en met 1.000 klanten € 6.550,-

1.001 tot en met 1.500 klanten € 7.250,-

1.501 tot en met 2.000 klanten € 7.950,-

Meer dan 2.000 klanten op aanvraag


