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AANDACHT VOOR CUSTOMER JOURNEYS IS
NIET MEER WEG TE DENKEN
CUSTOMER JOURNEYS ZIJN EN BLIJVEN HOT. Klantgericht ondernemen en customer centricity zijn
nog steeds buzzwoorden die rondzingen in bedrijven. Veel bedrijven willen vanuit de wensen en
behoeften van klanten opereren en hun business inrichten. Want aansluiten bij de klantbehoefte leidt
tot een positieve beleving en dat leidt weer tot herhaalaankopen en uiteindelijk tot loyaliteit aan een
organisatie of merk. Het blijkt echter niet altijd even makkelijk om aan te sluiten bij die klantbehoefte.
Het blijft moeilijk om vanuit de klant te denken, men schiet al snel in de inside-out modus. Of bedrijven weten
gewoonweg niet hoe die klantbehoefte er uitziet en opereren juist vanuit een aantal eigen aannames die niet
zijn getoetst bij klanten. Het is de kunst om als organisatie klantbehoeften te achterhalen en te begrijpen, zodat
producten en diensten naadloos aansluiten op deze behoeften.
In deze whitepaper leggen we eerst uit waarom inzicht in customer journeys van belang is en blijft. Vervolgens
lichten we de Jobs to be done-theorie toe waarbij het einddoel van de klant centraal staat. Als laatste bespreken
wij hoe je een customer journey project aanpakt op basis van Jobs to be done met een concreet stappenplan.
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INZICHT IN DE CUSTOMER JOURNEY ZORGT VOOR EEN
WIN-WIN SITUATIE
OM PERFECT IN TE SPELEN op de behoeften en
verwachtingen van klanten is het essentieel om goed
inzicht te hebben in de customer journey. Welke
stappen volgt een klant om te komen tot de aankoop
van jouw dienst of product? En hoe beleeft de klant
deze stappen? De customer journey omvat veel
verschillende momenten, touchpoints en bijbehorende
belevingen en emoties. Met goed inzicht in de customer
journey zijn alle stappen te optimaliseren op basis van
klantbehoeften.
Inzicht in de customer journey zorgt voor een positief
effect voor zowel klanten als organisaties. Klanten krijgen
uiteindelijk betere producten en diensten, worden beter
bediend en begrepen en ontvangen goed aansluitende
communicatie. Hun wensen en verwachtingen staan
immers centraal.

Het in kaart brengen en optimaliseren van de customer
journey kan organisaties ook veel goeds brengen.
Door de klantreis optimaal in te richten creëer je een
memorabele klantervaring. Een ervaring waar klanten blij
van worden en waar ze over praten. Daarmee kun je je
onderscheiden van de concurrentie. Bovendien kan het
van gewone klanten loyale klanten en promoters maken,
met alle daarbij horende positieve gevolgen:
• Hogere klanttevredenheid (NPS-score)
• Hogere loyaliteit
• Hogere lifetime value van klanten
• Hogere conversie
• Hogere omzet
• Lagere churn

LOYALITEIT
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PERSONA’S ALS UITGANGSPUNT
BIJ HET IN KAART BRENGEN VAN EEN CUSTOMER JOURNEY
is het verstandig om gebruik te maken van personages die
bepaalde klanttypen vertegenwoordigen: persona’s. De aanname
hierbij is dat verschillende persona’s verschillende customer
journeys afleggen. Door gebruik te maken van persona’s breng
je focus aan in de customer journey die je in kaart brengt. Dit
zorgt ervoor dat de klantreis wordt aangepast op basis van de
betreffende persona en niet een compromis wordt voor een
‘gemiddelde klant’ en daarmee geen enkele klant echt blij maakt.
Het creëren van persona’s brengt klantgroepen intern tot leven.
Marketeers hebben op deze manier een concreet persoon voor
ogen met eigenschappen, wensen en behoeften. Om deze reden
begint een customer journey traject idealiter met het maken
van een ‘empathie map’ waarbij de angsten en wensen van een
persona in kaart worden gebracht.

Wat DENKT en
VOELT hij/zij?

Wat HOORT
hij/zij?

Wat ZIET
hij/zij?
Wat ZEGT en
DOET hij/zij?

Wat zijn
Wat zijn
ANGSTEN? WENSEN?
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BEGINNEN MET HET EIND IN ZICHT
IN VERSCHILLENDE GEVALLEN WORDEN customer journeys inzichtelijk gemaakt met het product of de
dienst als uitgangspunt. Wanneer kopen klanten het product of nemen ze de dienst af? Wat is de trigger?
Hiermee wordt duidelijk hoe klanten de customer journey ervaren, welke touchpoints ze gebruiken en welke
emoties ze ervaren bij iedere touchpoint. Ook wordt inzicht verkregen in waar verbeterpunten liggen in de
customer journey.
Dat de verbeterpunten wellicht niet alleen in de journey zitten, maar veel meer
in het optimaliseren van het product wordt in deze aanpak niet meegenomen.
Je bent dan niet het juiste aan het optimaliseren. Een reden waardoor mogelijke
verbeterpunten ten aanzien van het product niet worden meegenomen, is dat er
in de huidige aanpak minder ruimte is voor de context van de klant. Vanuit welke
context gebruikt de klant het product? Dezelfde persoon kan in verschillende
omstandigheden andere behoeften hebben. En in hoeverre doet het product wat
het moet doen of is de klant op zoek naar een beter product?
DE JOB TO BE DONE-THEORIE
De Job to be done-theorie biedt hier uitkomst, waarbij de vraag wordt gesteld:
welke taak (Job) probeert de klant gedaan te krijgen? Deze theorie gaat ervan
uit dat je moet inzoomen op de behoeften die zich evolueren tijdens een
mensenleven. Uitgangspunt is dat een klant een product of dienst slechts tijdelijk

De Job to be donetheorie gaat ervan uit
dat klanten een product
tijdelijk gebruiken om
een activiteit, de Job, te
kunnen afronden.

05

CUSTOMER JOURNEYS MET JOBS TO BE DONE: EEN STAPPENPLAN

‘gebruikt’ om uiteindelijk een Job gedaan te krijgen. Deze Job draagt bij aan
het einddoel van de klant, de dieperliggende behoefte die vaak niet met één
product opgelost kan worden. Er moeten meerdere taken worden afgerond om
het einddoel te behalen. Omdat de klant altijd op zoek is naar een snellere of
eenvoudiger manier om dit einddoel te behalen, is het zaak om hem daar in zo
min mogelijk stappen naartoe te helpen. Het product dat op een zo efficiënt
mogelijke manier de Job weet af te ronden en zo een bijdrage levert aan het
einddoel, zal het meest worden gebruikt.

Ook al kopen klanten dit…

...ze willen eigenlijk dit.

CARBON SKATEBOARD

SWISS
BEARINGS

HOLLOW
TRUCKS

TITANIUM
HARDWARE

POLYURETHANE
WHEELS
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DE JOBS TO BE DONE-THEORIE VISUEEL

JOBS TO BE
DONE

PRODUCTEN

EEN VAKANTIEBESTEMMING
ZOEKEN EN
BOEKEN

VERVOER
REGELEN NAAR
BESTEMMING

VERVOER
REGELEN OP
BESTEMMING

ACTIVITEITEN
ZOEKEN OM
TE KUNNEN
ONDERNEMEN
OP BESTEMMING

EEN REISVERZEKERING
AFSLUITEN

VERGELIJKINGSSITES REISBUREAU

VLIEGTICKET
AUTOVERHUUR
BUSTICKET

AUTO
BUS
SCOOTER
PAARD

REISORGANISATIES
TOURIST
INFORMATION
WEBSITE VAN
HET LAND

REISVERZEKERING

EINDDOEL:
GENIETEN VAN
EEN ONBEZORGDE
VAKANTIE

CUSTOMER
JOURNEY
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CONTEXT ESSENTIEEL BIJ JOBS TO BE DONE
BIJ DE JOBS TO BE DONE-THEORIE ligt de focus op het einddoel en de taken die men daarvoor moet
volbrengen, niet op de persoon die de taak uitvoert. Volgens deze theorie, ontwikkeld door Harvardprofessor Clayton Christensen, bepaalt de context van de klant, zijn omstandigheden, welke oplossing het
beste past bij het volbrengen van deze ‘Job’.
Een voorbeeld. Stel, de behoefte van een klant is het onbezorgd genieten van een
vakantie. Een van de Jobs die moet worden doorlopen kan het zoeken en boeken
van een vakantiebestemming zijn. Je kunt je voorstellen dat er verschillende
contexten zijn van waaruit een klant een vakantiebestemming zoekt en boekt,
bijvoorbeeld:
1. Een beperkt budget;
2. De klant zoekt en boekt voor een groep;
3. De klant heeft beperkte tijd om te zoeken en boeken.
Wanneer de klant een vakantiebestemming voor een groep zoekt, zal hij of zij op
andere aspecten letten tijdens de customer journey dan wanneer deze klant een
bestemming voor het gezin zoekt. Het blijft dezelfde klant maar de context van
deze klant verandert. Dit kan ertoe leiden dat ook de producten die de klant nodig
heeft om dezelfde Job gedaan te krijgen, afhankelijk van de context variëren.

Een Job is een
activiteit die bestaat uit
verschillende stappen
die de klant moet nemen
om de Job te kunnen
afronden.
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Daarnaast moet ook de emotionele context in beschouwing worden genomen.
Naast het functionele aspect van iedere Job, kennen Jobs vaak ook emotionele
aspecten. Je wilt bijvoorbeeld een nieuwe iPhone omdat je bereikbaar wilt zijn
(functioneel) maar ook omdat je een goed gevoel van een iPhone krijgt
(emotioneel) of omdat je graag wilt dat anderen zien dat jij de laatste gadgets
hebt (emotioneel). Hoe meer naast de functionele ook de emotionele aspecten
worden meegenomen in het optimaliseren van customer journeys en producten,
hoe groter de kans is dat het product dat in deze behoefte voorziet door klanten
wordt gebruikt.
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ECHT CENTRAAL STELLEN VAN DE KLANT DOOR
BREDE KIJK OP JOBS TO BE DONE
VOOR IEDERE ORGANISATIE DIE WIL INNOVEREN OF EVOLUEREN is de Jobs to be done-theorie een
passende manier om hierbij te helpen. Het denken vanuit Jobs to be done helpt bij een aanpak waarin de
klant echt centraal staat en niet de dienst of het product.
Door deze methode worden organisaties gedwongen verder te kijken dan ze wellicht initieel hadden gedacht.
Een uitkomst van deze brede blik kan dan een geheel nieuw product of dienst zijn, in plaats van het optimaliseren
van een bestaande dienst of product waarmee de Job niet wordt behaald. Immers, de klant is altijd op zoek naar
manieren om met minder Jobs het einddoel te behalen. In het ideale geval leidt deze werkwijze tot een integrale
oplossing zodat inderdaad met minder Jobs het einddoel kan worden bereikt. Door de Jobs to be done-theorie in
praktijk te brengen wordt de kans groter dat je manieren vindt om doeltreffende waarde voor klanten te creëren.
Daarnaast levert de Jobs to be done-theorie belangrijke input voor de strategie van de organisatie. Waar leg je de
focus? Wat vertel je in je communicatie? Welke kenmerken jouw reisverzekering heeft? Of laat je die onbezorgde
droomvakantie zien en hoe jouw product of dienst hieraan bijdraagt?
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STAPPENPLAN VOOR HET OPTIMALISEREN VAN
CUSTOMER JOURNEYS MET JOBS TO BE DONE
HOE PAK JE DAT NOU AAN, het optimaliseren van de customer journey met Jobs to be done?
Wij hanteren hiervoor het volgende stappenplan:
WAT?

WIE?

RESULTAAT

STAP 1

• Bepalen van de Jobs to be done
• Mappen van de customer journeys

Organisatieperspectief en
klantperspectief

• De Jobs to be done vanuit
zowel de organisatie als de klant
• De customer journey gemapt vanuit
zowel de organisatie als de klant

STAP 2

GAP-analyse:
• Van de Jobs to be done
• Van de gemapte customer journeys

Organisatieperspectief

• Kansen ten aanzien van de Jobs
to be done
• Blinde vlekken in de customer journey

STAP 3

• Verbreding op Jobs to be done
• Verdieping op onderdelen
van de customer journey

Organisatieperspectief en
klantperspectief

• Kansen ten aanzien van het product
of de dienst
• Optimalisatiemogelijkheden in de
customer journey

Op de volgende slides lichten we de verschillende stappen toe.
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STAP 1: BEPALEN JOBS TO BE DONE EN MAPPEN VAN DE
CUSTOMER JOURNEY
ALLEREERST MOETEN DE JOBS TO BE DONE IN KAART WORDEN GEBRACHT. Hierbij komen de volgende
vragen aan bod: waarom gebruikt de klant jouw dienst of product? Welke taak moet het vervullen en wat is
het achterliggende einddoel? Wat is de context van waaruit de klant jouw product of dienst gebruikt? Welke
alternatieven zijn er om de klus te klaren? Waarom kiest men niet voor die opties?
Door tijdens het achterhalen van het einddoel laddering toe te passen kom je achter het ‘waarom’ van de behoefte?
Laddering is een doorvraagtechniek waarmee je op zoek gaat naar een keten van betekenissen. Waarom een
vakantieverzekering? Waarom een onbezorgde vakantie? Et cetera.
Nadat duidelijk is voor welke taken (Jobs) jouw product of dienst gebruikt wordt, breng je de customer journey in
kaart voor de aankoop van jouw product of dienst. Je brengt in kaart wat en waarom men iets doet, welke emotie
hierbij speelt en hoe men dit ervaart.
• Organisatieperspectief
Een belangrijke voorwaarde voor succes bij het optimaliseren van een customer journey
is een multidisciplinaire aanpak. Een klantreis start en stopt immers niet bij één afdeling
of één touchpoint. Een klantreis doorsnijdt de hele organisatie en gaat zelfs verder dan
dat. Zorg er dus voor dat alle relevante afdelingen betrokken zijn bij het in kaart brengen
van de customer journey. Beleg daarom een interne meeting met een multidisciplinair
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team waarbij allereerst de Jobs to be done vanuit klantperspectief worden bepaald. Hierin
wordt antwoord gegeven op: welke Job wil de klant behalen en hoe helpt ons product
daarbij? Prioriteer vervolgens de belangrijkste Jobs voor de organisatie. Breng de klantreis
per product of dienst vanuit klantperspectief in kaart. De informatie wordt gebaseerd op
aannames vanuit de organisatie over hoe zij denken dat de klantreis er voor klanten uit ziet.
• Klantperspectief
Om te bepalen wat de Jobs zijn waarvoor klanten bepaalde producten ‘gebruiken’ is het
essentieel om met de klanten zelf in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek met de klant
verken je de context: vanuit welke situatie wil de klant een taak vervullen? Daarnaast leer
je wanneer de klant tevreden is: als de functionele klus is geklaard of als ook tegemoet is
gekomen aan de emotionele aspecten? De klant beschrijft voorwaarden waaraan moet zijn
voldaan om te kunnen constateren dat de Job is voldaan.
Daarnaast krijg je inzicht in de werkelijke klantreis die klanten maken, de touchpoints die
zij gebruiken en hun beleving en tevredenheid daarbij.
Marktonderzoek speelt een belangrijke rol om zicht te krijgen in de Jobs to be done,
de customer journey en de behoeften die hierachter schuilgaan. Verschillende
onderzoeksmethoden kunnen hierbij ondersteuning bieden, zoals een research community
of (mobile self) ethnography.
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STAP 2: GAP-ANALYSE
IN DIT ONDERDEEL VAN HET PLAN ga je met het multidisciplinaire team om de tafel om de opgestelde
Jobs en de gemapte customer journeys (vanuit organisatie- en klantperspectief) te bekijken zoals bij stap 1
is uitgevoerd.
In deze sessie stel je vast in welke Jobs jouw product of dienst wel en geen rol speelt. En in hoeverre draagt jouw
product of dienst bij aan het einddoel van de klant? Voor de Jobs waarin je geen rol speelt, maar die zich in
dezelfde ‘keten’ bevinden om het einddoel te behalen, kun je je afvragen: kunnen wij daar iets in betekenen?
Kun je daar op iets inspelen: zijn er Jobs samen te voegen of kunnen er samenwerkingsverbanden worden aangegaan?
Daarnaast stel je in deze sessie vast waar de blinde vlekken in de customer journey zitten waar je op wilt
verdiepen. Welke touchpoints in de customer journey verdienen aandacht omdat ze anders worden beleefd dan
je denkt, omdat de waardering voor het touchpoint te wensen over laat of omdat er nog onvoldoende inzicht in
het touchpoint is.
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STAP 3: VERBREDING OF VERDIEPING
NU ER INZICHT IS IN DE JOBS TO BE DONE en de blinde vlekken in de customer journey zijn er twee opties:
• Verbreding op de Jobs to be done
Als is gebleken dat in de keten van Jobs waarin jouw product of dienst zich bevindt
samenwerkingsmogelijkheden zijn, kan het interessant zijn die verder te verkennen.
Wanneer een idee voor een samenwerkingsverband bestaat kan dit worden voorgelegd
aan klanten: in hoeverre kan de samenwerking voorzien in een behoefte? En in hoeverre
zijn klanten geïnteresseerd in een dergelijke samenwerking? Dezelfde aanpak is
inzetbaar wanneer er ideeën zijn ontstaan voor een nieuw of aanvullend product of dienst.
• Verdieping op de customer journey
Met verschillende onderzoekstechnieken kunnen we de customer journey onder de loep
nemen. Zo kan er worden ingezoomd op een touchpoint om te achterhalen wat punten
ter optimalisatie zijn. Of kan een deel van de customer journey worden uitgelicht om te
achterhalen welke emoties klanten ervaren wanneer ze zich in dit deel bevinden en
waarom ze deze emoties ervaren. Afhankelijk van de customer journey, doelgroep en het
deel van de customer journey dat wordt uitgediept kiezen we de juiste onderzoekstechniek. Dit loopt uiteen van persoonlijke diepte interviews tot research communities
en online vragenlijsten. Op de volgende pagina geven we een overzicht wanneer welke
onderzoekstechnieken geschikt zijn.
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IN TE ZETTEN ONDERZOEKSTECHNIEKEN

WAT?

WANNEER?

BIJVOORBEELD

Kwalitatief onderzoek

Voor journeys die heel bewust worden doorlopen of
voor verdieping op de beleving van touchpoints

Het afsluiten van een financieel
product zoals een hypotheek

Online research
community

Voor customer journeys die veelal onbewust of
routinematig plaatsvinden

Het kopen of gebruiken van
dagelijkse producten

Mobile apps

Wanneer het relevant is om in het moment te meten,
tijdens het doorlopen van de customer journey

Tijdens een bezoek aan een
evenement

Tag-it

Om te verdiepen op verbeteringen voor
communicatie-uitingen die deel uitmaken van de
journey

De waardering van de brief die
nieuwe klanten ontvangen

Kwantitatief onderzoek

Als het relevant is om cijfermatige onderbouwing te
krijgen van de belangrijkste Jobs to be done

Prioriteren van de belangrijkste
Jobs to be done

16

CUSTOMER JOURNEYS MET JOBS TO BE DONE: EEN STAPPENPLAN

WRAP-UP
HET AANSLUITEN BIJ WENSEN EN BEHOEFTEN VAN DE KLANT houdt veel organisaties bezig.
Wanneer de wensen en behoeften duidelijk in kaart zijn gebracht kan op het juiste moment, op de juiste manier
het juiste product en/of dienst aangeboden worden. Hierbij ligt de focus soms nog te weinig op de klant en
teveel op het product of de dienst die de organisatie wil verkopen. De Jobs to be done-theorie helpt bedrijven
innoveren in hun producten en dienstenaanbod. Door het einddoel van de klant duidelijk te hebben en de
customer journey hierop aan te laten sluiten kan de beleving en waardering van een dienst of product worden
verbeterd. Het stappenplan in deze whitepaper biedt concrete handvatten voor het gestructureerd aanpakken
van customer journey projecten op basis van Jobs to be done. Door deze stappen te volgen krijg je inzichten en
concrete suggesties voor het optimaliseren van de customer journey en het creëren van toegevoegde waarde in
producten en diensten. Ruigrok NetPanel denkt graag mee over wat de Jobs to be done van jouw klanten zijn.

OVER DE AUTEUR
Dit artikel is geschreven door Dorien Meurs, senior kwalitatief marktonderzoeker bij Ruigrok NetPanel.
Voor vragen over Jobs to be done en customer journeys kun je contact opnemen via 020 7820407 of
dorien@ruigroknetpanel.nl, of kijk op www.ruigroknetpanel.nl
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