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De verhalen die klanten en medewerkers aan elkaar vertellen over een organisatie zijn  
heel bepalend voor het succes van dat bedrijf of die instelling. Hun ervaringen – positief of 
negatief – kunnen het verschil maken tussen het slagen of falen van een organisatie. 

‘De ultieme vraag’ volgens de Amerikaanse marketingexpert Fred Reichheld luidt dan ook: 
‘Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt bij een vriend of een collega?’ Een klant of  
medewerker gaat een bedrijf of product alleen aanbevelen als hij zeker weet dat dat goed  
zal uitpakken.

NPS: Gericht werken aan klanttevredenheid

Hoe waarschijnlijk is het dat u ons 
aanbeveelt bij een vriend of collega?

®

NET PROMOTER SCORE 
Concreet en praktisch toepasbaar
Kwantificeert tevredenheid
Identificeert belangrijkste klanten
Helpt bij prioritering voor investeringen

>

U wilt tevreden klanten
Zouden uw klanten uw organisatie of product aanbevelen 
aan anderen? Zou uw personeel u promoten als werkgever? 

Het antwoord op deze ene vraag zegt meer dan tientallen 
vragen bij elkaar. Door dit te onderzoeken kunt u gericht 
acties ondernemen en de tevredenheid van uw klanten of 
personeel vergroten. 



welke manier u het onderzoek uitvoert: 
op locatie of via een uitnodiging per e-mail 
bijvoorbeeld. De NPS wordt automatisch 
berekend. Om te achterhalen welke 

verbeteringen mogelijk zijn, kunt u een 
algemene vervolgvraag opnemen, zoals: 
‘Kunt u toelichten waarom u ons deze 
score heeft gegeven?’ Het is ook mogelijk 
een vervolgvraag op te nemen die is 

afgestemd op het toegekende cijfer. Bij een 
neutrale beoordeling is dat bijvoorbeeld: ‘Wat 
moeten wij doen om ervoor te zorgen dat u 
ons de volgende keer een hoger cijfer geeft?’ 

Samen met u analyseren we de uitkomsten 
en noemen we de belangrijkste structurele 
verbeteringen die uw organisatie kan 
doorvoeren.

De NPS als peilstok
Het antwoord op de ultieme vraag wordt 
gemeten op een schaal van 0 tot 10, 
waarbij 0 gelijk staat aan ‘zeer onwaar-
schijnlijk’ en 10 aan ‘zeer waarschijnlijk’. 
De respondenten zijn te verdelen in drie 
groepen: criticasters, neutralen en promotors 
(zie kader). Daarbij dient de Net Promoter 
Score (NPS) als peilstok. Die wordt berekend 
door het percentage criticasters af te trekken 
van het percentage promotors. Is de NPS 
positief, dan is de kans op een aanbeveling 
groter dan de kans op negatieve reclame. Is 
de NPS negatief, dan is de kans op negatieve 
publiciteit juist groter. Hoe lager de NPS, hoe 
groter de noodzaak om snel in te grijpen!

Gerichte verbeteracties
Door onderzoek te doen krijgt u inzicht in 
alle redenen die mensen hebben om een 
bepaalde score te geven. De volgende stap 
is om gerichte acties uit te zetten. Door de 
tevredenheid van de klant te blijven meten 
en daarop te reageren, zal de klanttevreden-
heid en loyaliteit steeds verder verbeteren. 
Deze manier van bedrijfsvoering, waarbij 
adequaat gereageerd wordt op de mening 
van de klant, noemt Reichheld het ‘Net 
Promoter System’. 

Eenvoudig uw NPS onderzoeken
Met de software van Opinionmeter kunt 
u eenvoudig de ultieme vraag opnemen in 
uw onderzoek, als onderdeel van een groter 
onderzoek of op zichzelf. U kunt kiezen op 

CRITICASTERS 

Vaak hebben criticasters (verkapte) klachten. 
Hun ervaring geeft veel informatie voor 
verbeteringen. 

U kunt ze bovendien vragen of zij het op 
prijs stellen dat er iemand contact met ze 
opneemt om te horen waarom ze onte-
vreden zijn en of dit wellicht kan worden 
opgelost. Het is belangrijk dit vervolgens 
met spoed op te pakken. Immers: een 
criticaster die goed geholpen is kan 
veranderen in een promotor.

NEUTRALEN OF PASSIEF TEVREDENEN 

Deze klanten zijn tevreden, maar niet 
meer dan dat. Zij zullen zich weinig 
loyaal tonen tegenover uw product of dienst. 

Bij deze categorie klanten past de vervolg-
vraag: ‘Wat kunnen wij verbeteren zodat 
u ons een volgende keer een 9 of een 10 
geeft?’ 

PROMOTORS 

Een 9 of 10 scoren degenen die zeggen dat 
zij uw organisatie zullen aanbevelen. 

Deze enthousiastelingen kunt u vragen 
waarom zij deze score hebben gegeven. 
Ook kunt u hen vragen om mee te denken 
om uw producten, diensten of marktbe-
nadering verder te verbeteren. En u kunt 
overwegen hun een platform te bieden 
waarop zij hun ideeën wereldkundig 
kunnen maken.
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