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De 
verwachtingen 
van de klant 

zijn
veranderd

Een goed product

Klant gerichte 

service

&



WIIFM
De enige vraag 

die de klant zich stelt



Communicatie 
is meer dan 

alleen 
vertellen…

Juiste 

boodschappen op 

het juiste moment

Dingen DOEN die 

de klant 

aangenaam 

verrassen

&



Klant gerichte 
service, wat is 

dat?

Alle service die het leven van de klant 

makkelijker maakt.

Van bestellen, tot leveren, tot betalen, tot 

geïnformeerd zijn.



Klant gerichte 
service, wat is 

dat?

Welke serviceniveaus zijn er?

 Rationele service

 Makkelijk leveringsafspraak kunnen maken

 Levering tijdig komen doen

 Excellente rationele service

 Afspraak bevestigen

 Kort voor levering klant verwittigen

 Na levering duidelijke e-factuur sturen



Klant gerichte 
service, wat is 

dat?

Wat doet een 100% klant gerichte mazoutverdeler?

 Rationele service

 Makkelijk leveringsafspraak kunnen maken

 Levering tijdig komen doen

 Excellente rationele service

 Afspraak bevestigen

 Kort voor levering klant verwittigen

 Na levering duidelijke e-factuur sturen

 Klanten Bindende service

 Pro-actieve service: uw tank is bijna leeg, moeten we niet komen leveren

 We helpen u bij onderhoud/controle/panne

 Zelf of via ons netwerk

 We houden u op de hoogte van wettelijke verplichtingen, 

productveranderingen, opportuniteiten, …



Wilt uw 

klant dit 

echt?



We onderzochten het

voor u:

De Informazout Service-Enquête 

is een studie die in 2014 en in 

2017 opnieuw werd uitgevoerd.

Bijna 4000 mensen vulden dit in.

Wat leerden we?



3 belangrijke communicatiemomenten:

Voor de levering

Na de levering

Doorheen het jaar



Levering: dag én uur van levering bevestigen + 1 uur op voorhand bevestigen 

Vraag:  Als je mazout besteld hebt, welke info zou je dan graag ontvangen?

Should have

Must have

Nice to have

De klant wil niet 

onnodig staan wachten, 

wil zich kunnen organiseren.



Blijven informeren + helpen bij controle/onderhoud/verbruik

Welke (extra) diensten zou je graag krijgen bij ons?

Maar de helft is tevreden met 

het huidige aanbod, en dalend %



Wat moet 

ik doen?



Zorg dat je basics in orde zijn

 gemakkelijk bestellen

tijdig leveren

kwalitatief product

vriendelijke service

Stap 1



Zonder data kan je niet communiceren

Verzamel e-mailadressen & GSM-

nummers om met je klanten te kunnen 

communiceren

Zo kan je e-facturen/communicatie 

sturen (besparing)

Snel communiceren

 Wedstrijden zijn een ideale manier om 

e-mailadressen te verzamelen

Stap 2



U mag wettelijk vanaf 2018 niet 

zomaar emailadressen 

verzamelen en gebruiken

Correct & beveiligd opslagen

Opt-in vragen aan klant

Privacy tekst voorzien

!

GDPR

General Data 

Protection

Regulation



Bepaal de ideale 

contactmomenten die uw 

klanten én uw business zullen 

helpenStap 3

Zomer

Vergeet uw

onderhoud niet
Sept

Binnenkort 

stookseizoen

Bestel tijdig

Danku

voor de 

bestelling

We 

leveren

x

We zijn

er tussen

X & x

Tot straks

Was de 

levering 

OK?

Score?

E-factuur

productinfo Jan/Feb

Bestel tijdig bij

Enz



Stap 3

Maak een consumer journey, samen met je team



Stap 3

Maak een consumer journey, samen met je team



Welke media kan u hoe gebruiken?

SMS

 Korte operationele berichten

 Leveringsdatum, -uur

 Promo

 Bestel nu, morgen geleverd

 E-mail

 Informatieve berichten

 Wettelijke informatie

 Tips & tricks

 Uw bedrijf presenteren

Tip



Moet ik op sociale media zitten?

Nee, het hoeft niet, maar…

 het helpt om uw website zoekbaarder te maken in 

Google

 Het is een makkelijke manier om veel mensen te 

bereiken (FB, FB ads)

 Tips

 Kies 1 medium, voorlopig nog FB

 Gebruik eventueel Instagram om FB te “voeden”

 Vroeg onderweg, leveren, tank niet gekeurd, 

eerste/laatste klant…

 Als je het doet, doe het dan goed! Niet om de 

maand iets posten.

Tip



Start met communicatie

Zorg altijd dat de boodschappen 

relevant zijn

Dat ze meerwaarde creëren voor 

uw klant

Dat ze impact hebben op uw relatie 

en uw business

Stap 5



Gebruik de tools die Informazout

voor u heeft ontwikkeld

 Bestelalert: 

 SMS/email tool die klanten op basis van reële 

data (weer/verbruik) verwittigt wanneer hun tank 

bijna leeg is. U kan deze invullen voor uw klanten.

 1 registratie + opvolgcommunicatie

 Onderhouds-&controle-alert: idem

 Mazoutmailprogramma

 11 maandelijkse mails, in uw naam verstuurd met 

uw logo aan uw klanten

Stap 4

U hoeft niet alles zelf te doen!



Wilt u zelf aan de slag?

Ontwikkel zelf mails

Mailchimp

Flexmail (Belgische speler)

SMS communicatie

smstools.be

Cellcom.eu

Stap 5



Systemen die klantbeheer, 

facturatie en communicatie 

combineren

Teamleader

Zoho

Systemen die aansluiten op wat 

u reeds heeft ontwikkeld > audit

Stap 5







Wij helpen

 Als u concreet CRM-technisch 

advies wenst, Filip Corne van 

Stratics is hier aanwezig.

 Wenst u een analyse van uw 

wensen en huidige systemen om 

vervolgens tot een aanbeveling te 

komen, dan kan u hiervoor een 

afspraak maken op 0475/320.328 

(Filip Corne) of filip@stratics.be



En nu beantwoord 

ik uw vragen…


