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Florius Facts & Figures

- Ontstaan uit Bouwfonds

- Meerdere merken, oa. Direktbank, MNF bank, Reaal, 
Woonnext.

- Nu:+/- 500.000 hypotheekklanten, 7% Marktaandeel

- Verkoop alleen via onafhankelijke hypotheekadviseurs

- Dochter ABN AMRO



Titel van de 
presentatie “We see our customers as 

invited guests to a party, 
and we are the hosts. It's 
our job every day to make 
every important aspect of 
the customer experience a 
little bit better”. 
Jeff Bezos - Amazon



Verleiden

De afdeling Customer Experience (CX) is 
verantwoordelijk voor het verleiden van 
nieuwe en bestaande klanten om in de 
volle breedte gebruik te maken van onze 
dienstverlening en het laten ervaren van 
een positieve klantbeleving ten behoeve 
van een duurzaam blijvende trouwe en 
winstgevende klantrelatie



Wat doen we bij Florius? 



Wat doet CX

Customer insights, 
• marktonderzoek, NPS
• Data analyses
• Profielen verrijken / marketing-

database
• Stem van de klant in de 

organisatie

Customer journeys
verbeteren, Usability, 
klantwaarde 

Merkbekendheid bij 
consumenten, 
merkvoorkeur bij 
tussenpersonen

Regievoering optimale 
klantbeleving en 
dienstverlening over de 
kanalen heen. Voor nu en 
voor later (innovatie). 

Uitvoeren relevante 1:1 
communicatie over meerdere 
Florius touchpoints (email, 
online, web, print)

Winstgevende 
propositie-
ontwikkeling



Customer insights



Het verhogen van de NPS is belangrijke KPI

Wat denken jullie dat de NPS van Florius is? 



NPS verhogen: drivers

NPS
FloriusImago

Dienst-
verlening

Prijs

TP

Beheer

Af-
sluiten

Comm-
unicatie

Klachten

Pro actief communiceren via 
e-mail essentieel voor relatie 
en imago

verbetering snelheid totale proces 
en info verstrekking

Onderscheid Florius en andere 
verstrekkers.

Positief verband NPS en 
waardering TP

Florius.
nl Gebruik mijnFlorius 

positief effect NPS

Promotors: behulpzaam, 
klantvriendelijk en meedenkend. 

Call centre
& webcare

Detractors: rente en 
boeterente.

Product

NPS +20!



Customer journeys



Optimaliseren van de klantbeleving door verbeteren 
van de customer journeys

Customer journeys:

- Systematiek van vastleggen van CJ’s en identificeren van 
verbeteringen

- Methode om prioriteit te stellen tussen klantreizen

- Met de verantwoordelijken van de touchpoints samen werken 
aan verbeteringen



Voorbeeld: ik wil mijn hypotheek verlagen!

“Ik ben klant van Florius en heb een 
aflossingsvrije hypotheek die ik wil omzetten 

naar een annuïtaire hypotheek – waarbij ik ga 
aflossen – en evenveel recht behoud op fiscale 

aftrek.”



Voorbeeld: CJ omzetten aflosvorm (1/2)

Stap 1:
“Ik wil zoeken naar 
de mogelijkheden 
om mijn hypotheek 
omlaag te brengen.”

Stap 2:
“Ik wil meer 
informatie hierover. 
Wat doet mijn eigen 
geldverstrekker?”

xx
%

Stap 3:
“Ik wil weten hoe ik  
er voor sta. Wat zijn 
mijn mogelijk-
heden?”

xx
%

Stap 4:
“Ik wil weten wat dat 
betekent nu precies 
voor mij persoonlijk 
betekent. Ik wil meer 
informatie,”

xx
%

Stap 5:
“Ik wil het doen.”

xx
%

Legenda: % klanten dat doorgaat naar volgende stap                       Extra belangrijk moment om merkbelofte waar te maken, moment of truth
x%

Klantreis obv
acties

Klantbeleving:

Start: 

Reden van de 
kleur/ service 

element

Belangrijkste 
touchpoint

overig

Stap 1:
Het is niet ideaal. 
Moeilijk vindbaar en 
ik hoor er nooit wat 
over. 

Stap 2:
Informatie is niet 
goed genoeg

Stap 3:
Duurt te lang, ik wil 
het meteen weten

Stap 4:
Verscherping inzicht 
in de situatie. Ik ben 
niet de enige.

Stap 5:
Wens van de 
eenvoud

Potentiele 
verbeteringen

Stap 1:
• Campagne
• Bannering
• SEA/ SEO

Stap 2:
• Content pagina’s
• Backlinking

Stap 3:
• Content pagina’s
• Backlinking
• Goede navigatie

Stap 4:
• Informatie en 

content A&S en 
FAN helder en 
eenvoudig

Stap 5:
• Tooling moet 

nog gebruikers-
vriendelijker zijn

Stap 1:
Dag X

Stap 2:
Dag X

Stap 3:
Dag X

Stap 4:
Dag X + 5

Stap 5:
Dag X + 5Doorlooptijd



Customer journey omzetten aflosvorm (2/2)

Stap 6:
“Ik wil bevestiging 
dat het gelukt is”

Stap 7:
“Ik wil weten per 
wanneer het in gaat”

xx
%

Stap 8:
“Ik wil weten of het 
echt is gelukt. Wordt
het juiste nieuwe
bedrag afgeschreven”

xx
%

Stap 9:
“Fijn om het met 
elkaar te delen en 
uit te wisselen dat
alles naar wens is.”

xx
%

xx
%

Legenda: % klanten dat doorgaat naar volgende stap Extra belangrijk moment om merkbelofte waar te maken, moment of truth x%

Klantreis obv
acties

Klantbeleving:

Start: 

Reden van de 
kleur/ service 

element

Belangrijkste 
touchpoint

overig

Stap 6:
Prima service. Ik ben 
een stapje verder.

Stap 7:
Duurt lang

Stap 8:
Het is gelukt!

Stap 9:
Attent en aandacht

Potentiele 
verbeteringen

Stap 6:
• Snelheid
• Duidelijke com-

municatie
• Mutatie
• Verwachtingen

Stap 7:
• T&T status 

meldingen real 
time

• Messaging

Stap 8: Stap 9:
• Whatsapp
• bloemmetje

Stap 1:
X+7

Stap 2:
X+30/50

Stap 3:
X+60/80

Stap 4:
X+60/80Doorlooptijd



Ideeën | impact en haalbaarheid
Moments of truth! 
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= Quick wins

Bevestiging van 
hetgeen 
besproken is

= Big wins

Verbetering 1

Verbetering 2

Verbetering 3

Verbetering 4



Prioriteitstelling: welke CJ eerst…



Customer dialogue



Optimaliseren van de klantbeleving door goede 
communicatie met klant, TP en medewerkers

Customer dialogue:
- Merk bouwen
- Reguliere en automated

campagnes
- Inzet meerdere kanalen
- Monitoren effect, 

vastleggen resultaten, 
aanscherpen klantprofielen

1:all communicatie
Alle klanten krijgen (min of meer) 
dezelfde boodschap. Bijv Radio, 
nieuwsbrieven, florius.nl 
1:n communicatie
Gericht op segmenten van klanten. Bijv
Retargetting, e-cards, gepersonaliseerde 
webpagina’s 

1:1 communicatie
Individuen krijgen bericht gebaseerd op 
de eigen situatie of vertoond gedrag. 
bijv. Automated campaigns, alerts

3 vormen van communicatie

1:1

1:n

1:all



Usability webpagina’s

Automated campaigns Display



Customer journey optimalisatie is een belangrijk 
middel om klantbeleving te verbeteren
• Net als goed begrijpen van klantwensen, 

klantgedrag 
• Goede communicatie en
• Proposities die een behoefte invullen! 

CX is een reis die nooit eindigt



Vragen?

Noortje Krakers: noortje.krakers@florius.nl, tel: 0622470764 
Marc Borgers: marc.borgers@florius.nl tel: 0651505825


