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3

* Primes zĳn stimuli die een sturende werking hebben op onze perceptie, attitude of gedrag, zonder dat we in
de gaten hebben dat het effect is toe te schrĳven aan die stimulus. Zie voor info en achtergrondliteratuur Bert
Pol en Christine Swankhuisen. Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Bussum: Coutinho, 2013, p. 93-95.
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De vraag is hoe deze inzichten uit onderzoek naar
commerciële marketingcommunicatie zich verhouden tot overheidscommunicatie. Specifiek onder-
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Zijn jouw klanten
tevreden?
Dan heb je nog
flink wat werk te
doen.

Het klinkt misschien gek, maar met tevredenheid ben je er niet.
Want enthousiaste klanten zijn loyaler en bevelen je aan. Maar hoe
maak je van een tevreden klant een enthousiaste klant?
Maak het je klanten makkelijker. Bied hen een geweldige ervaring.
In ieder contact, via elk kanaal. En zorg dat je medewerkers je belofte
waar kunnen maken. Geef hen handvatten en tools om klanten beter
te bedienen.
Wij helpen je er graag bij. We brengen behoeften en ervaringen van
je klanten in kaart. Op basis daarvan verbeteren en vernieuwen we
samen je dienstverlening of communicatie. We onderzoeken,
adviseren en begeleiden je organisatie bij de veranderingen die
nodig zijn. ‘Public service design’ noemen we dat.

Kunnen we je helpen?
Boudewijn Bugter vertelt je graag meer over onze aanpak.
Bel 06 24 24 68 58 of kijk op www.customerrevolution.nl.

onderzoek | strategie | innovatie

* Een prompt is een stimulus – bĳvoorbeeld een hint – die ons gedrag beïnvloedt, waarbĳ we ons vaak bewust
zĳn van de relatie tussen de stimulus en ons gedrag. Zie daarover bĳv. Abrahamse, W., & Steg, L. A Review of
Energy Conservation Studies. Department of Psychology, University of Groningen, Groningen, 2013
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