INNOVATIE

De klantmap brengt
ons dichter bij de klant
Binnen enkele muisklikken weten welke producten je hebt verzekerd bij Zicht, welke schades je hebt
gemeld, hoeveel je hebt betaald en wat er nog betaald moet worden. Sinds kort kunnen onze particuliere klanten die gegevens en nog meer zelf opzoeken in hun ‘MijnZicht’ webomgeving, ofwel de
klantmap. Voor onszelf betekent deze innovatie weer een nieuwe manier van communiceren met
onze klanten. En dat biedt veel mogelijkheden!

Betere bediening en communicatie
Business analist Patric Vlemmix: “In de huidige tijd moet je
klanten de mogelijkheid bieden via internet zaken te doen.
Deze service verwachten ze van ons. Met een klantmap
verbetert onze bediening, want klanten hebben 24/7 inzage
in hun gegevens. Ze kunnen dus altijd terecht om zelf online
schades te melden en wijzigingen door te geven.” Senior
internet marketeer Raymond Hankart: “Ook voor onszelf is
het een enorme stap voorwaarts, want zo beschikken we altijd
over de meest actuele klantgegevens en e-mailadressen.
Dat biedt aanknopingspunten voor communicatie, zoals
e-mailnieuwsbrieven.”

klantmapstructuur eruit moet zien, welke velden en tabellen
nodig zijn. Van onze kant waren we ook goed voorbereid,
omdat we al in 2008 zijn begonnen met de aanleg van ons
datawarehouse IDS (een verzameling van gegevens die vaak
geraadpleegd worden). Na enkele overleggen konden we IDS
vrijwel moeiteloos koppelen aan de klantmap-applicatie van
Hofstaete.”
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Analoog verwerken
Ingelogde klanten krijgen geen online toegang tot ons administratiesysteem, maar werken in een database die niet ‘realtime’
gekoppeld is. Deze bevindt zich op een afgeschermd deel van
onze website. Daar kunnen ze via formulieren wijzigingen
doorgeven. Onze medewerkers voeren deze wijzigingen vervolgens zelf door in Scenario. Raymond: “Als we klanten online
wijzigingen laten doorvoeren, moeten we als dochterbedrijf
van Nationale-Nederlanden voldoen aan de beveiligingseisen
voor online bankieren. Dat is niet op korte termijn te realiseren
en we wilden onze klanten deze service niet langer onthouden.
Vandaar de keuze voor analoge verwerking.”

inclusief een zomerstop van twee maanden. Duco: “Elke twee
weken sturen we 20.000 klanten een uitnodiging, die voor elke
verzendronde nauwkeurig geselecteerd moeten worden. De
respons is fors hoger dan verwacht. Na de eerste proefzending
had al 10% van de aangeschreven klanten een MijnZicht-account aangemaakt. En na een reminder nog eens 10%! Inmiddels hebben we zo’n 55.000 klanten aangeschreven van wie er
zo’n 13.000 hun a ccount geactiveerd hebben.” Wat valt daarbij
op? “We zien dat 19% van de bezoekers via een mobiel device
MijnZicht bezoekt”, aldus Raymond. “Ook opvallend is de hoge
deelname onder de groep ouderen (65-74 jaar). En maar liefst
59% is terugkerende bezoeker.”

Waardevolle feedback door test

Ook voor de zakelijke markt

Het handmatig verwerken van wijzigingen brengt veel werk
met zich mee. Vandaar dat klanten fasegewijs benaderd
worden. “In totaal krijgen 180.000 particuliere klanten een
brief of e-mail met een uitnodiging om via een relatiekenmerk
hun klantmap te activeren,” laat Patric weten. “Vooraf hebben
we dit getest bij Zicht-medewerkers. Daarnaast hebben we de
eerste groep klanten telefonisch benaderd en om een reactie
gevraagd. Dit leverde waardevolle feedback op, die we hebben
verwerkt. Overigens hebben we nauwelijks vragen gekregen
over het aanmaken van het account en het activeren hiervan.”

Als bezoekers regelmatig hun klantmap raadplegen, wint
dit communicatiekanaal aan waarde. Goed beheer is dan
van cruciaal belang. “De klantmap moet continu beschikbaar zijn voor aanpassingen die zeer secuur getest moeten
worden”, merkt Duco op. “Daarnaast zijn we nog bezig om
deze innovatie uit te breiden. Denk daarbij aan het tonen
van een pdf van de verzekeringspolissen en de aanwezigheid
van een chatfunctie.” Tegelijkertijd wordt er ook hard gewerkt om een klantmap voor zakelijke klanten te ontsluiten.
Dat vraagt om een andere benadering. “De ontwikkeling en
invoering gebeurt in nauw overleg met onze zakelijk risicoadviseurs en vindt naar verwachting nog dit jaar plaats”,
besluit Patric.

Respons overtreft verwachtingen
De fasegewijze invoering loopt door tot en met november 2015,

Eisen en voorbereiding
“We zijn begonnen met het formuleren van de ‘requirements’”,
vertelt projectleider Duco Neve. “Een eerste belangrijke eis is
de beveiliging. We willen voorkomen dat iemand van buitenaf
toegang krijgt tot gegevens van klanten. Daarnaast moest de
‘look & feel’ aansluiten bij de Zicht-huisstijl, zodat klanten na
het inloggen niet het idee krijgen dat ze in een andere omgeving terechtkomen. Tot slot stelden we ook eisen aan de
kwaliteit van de beschikbare informatie. Er waren twijfels of
deze na diverse administratieconversies goed genoeg was om
te presenteren aan klanten. Vandaar dat we ervoor kozen
alleen de belangrijkste gegevens aan klanten te tonen. Voor
we klanten daadwerkelijk konden benaderen, is er door de
afdeling communicatie goed nagedacht over de beste manier
van aanschrijven. Dat resulteerde in een begrijpelijke en
mooie uitnodiging.”

Vrij snel van de grond
Het project ging pas een halfjaar geleden van start. Informatiemanager Aus Grijpma: “Dat komt omdat we voorheen nog niet
allemaal met hetzelfde administratiesysteem werkten. Gelukkig kregen Youri Feenstra (business intelligence ontwikkelaar)
en ik de techniek vrij snel van de grond samen met leverancier
Hofstaete, specialist in klantmappen. Zij weten precies hoe de
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