
COLUMN 
Klantreis  

 

NOV heeft een projectvoorstel neergelegd bij het ministerie van VWS voor het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet 2021. Tijdens een sessie in de bijeenkomst van de groep “Lobby en Communicatie” 
hebben we ter voorbereiding hierop met een aantal partijen gekeken naar de klantreis. De 
klantreis komt uit de marketing en is vrij vertaald “de reis van de klant voor, tijdens en na de 
aanschaf van een product”. Het gaat over de verzameling van fases waar een klant doorheen gaat 
in zijn interactie met het bedrijf. Het staat dus voor alle contact van een klant met het bedrijf. Dit 
kan zijn van het informatie vergaren tot het overgaan tot verkoop.  
 

 
Helaas kan ik niet in de afmeting van deze column herhalen waar we in de sessie 5 uur over hebben 
gedaan, inclusief uitleg van de theorie, maar ik ga toch een poging doen het met je te delen. Voor 
iedere klant is de klantreis anders. Het bedrijf zou alle verschillende fases waarin een doelgroep 
doorheen gaat in kaart kunnen brengen en vervolgens kunnen bepalen waar tijdens die fase behoeft 
aan is. Voorbeeld: de een kijkt op een website, de ander belt op voor informatie. Bovendien kan je 
dit toespitsen op jouw specifieke product of dienst. Er bestaan heel veel modellen die deze reis in 
kaart kunnen brengen, bijvoorbeeld door de kijken naar de waardes die een klant aan een product 
kan geven (functioneel, sociaal, economisch of emotioneel).  
 
Onze klanten zijn onze vrijwilligers. Wanneer je de klantbeleving (en de tekortkomingen van jouw 
organisatie) vertaalt naar het vrijwilligerswerk, zou je in kaart kunnen brengen waar je klant lees 
vrijwilliger behoefte aan heeft, ga je dus meer vanuit de klant lees vrijwilliger denken en heeft dat tot 
gevolg een betere klant lees vrijwilligerservaring en meer klantfocus lees vrijwilligersfocus in jouw 
organisatie. Dat klinkt mooi, nietwaar. En dat is het ook.  



Ter voorbereiding en om er vast mee te oefenen, hebben we in groepjes de klantreis van 
verschillende vrijwilligers in kaart gebracht. Daarbij is het belangrijk om je af te vragen of je 
betekenisvol bezig bent, wat triggers kunnen zijn, waar mogelijke frictie zou zitten en hoe je naar het 
einddoel kunt overtuigen. In het groepje waar ik zat, hebben we bekeken hoe een vrijwilliger zou 
kunnen doorstromen in de organisatie. Daarbij hebben we, naast de genoemde punten, ons 
afgevraagd waarom het niet zou slagen en wat succescriteria zouden kunnen zijn. De naam van de 
(fictieve) wervingscampagne werd uiteindelijk “groei met ons mee”. Al met al heel leerzaam en 
verfrissend om er op die manier naar te kijken.  
 
Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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