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Waarom 
een goede 

prestatiescore?



Goede service; daar worden 
klanten blij van

Bol.com servicenormen 
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Prestatiescoreen merk-waardige service



En hoe zit het proces dan in elkaar? 
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Prestatiescore
Goede prestaties zorgen 

voor meer verkoopkansen

Op tijd geleverd Annuleringen Track & Trace Klantbeoordelingen

Servicenormen (KPIs)



Hoe beter jouw prestaties, 
hoe meer kans op het koopblok!
Koopblok = prestatiescore + prijs + levertijd
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Kijk op de prestatiepagina in je verkoopaccount
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Wat kan ik doen 
om goed te presteren 

(tips) ?



Op tijd geleverd
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Lever op tijd want dan is 
de klant 50% meer tevreden

Als er in één week 3 of meer artikelen te 
laat geleverd zijn 
en je weekscore is 93% of lager, dan 
sturen we je hierover een mail, zodat je 
dit punt kunt verbeteren. 

Tips:
1. Verruim je levertijd
2. Bevestig de bestellingen zodra je artikel 

gaat verzenden
3. Maak afzonderlijke accounts aan voor 

Nederland en Belgie



Annuleringen

Annulering door jou

Annulering door de klant na 
de beloofde leverdatum

Tips:
1. Werk je voorraad regelmatig bij 
2. Artikel niet op voorraad?                                        

Bied het dan niet aan!
3. Hanteer een buffer als je met meerdere 

kanalen werkt
4. Zet je winkel tijdelijk op vakantiestand

Wanneer er in één week 3 of 
meer artikelen geannuleerd worden en het 
percentage is hoger dan 2%, sturen we je 
hierover een mail.

Prestatiescoreen merk-waardige service



Track & Trace
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Als je gebruik maakt van Track & Trace
beoordelen klanten je 40% hoger

Voor briefpost is dit niet verplicht –
wenselijk is het wel

Tips:
1. Kies de juiste vervoerder.
2. Geen spaties (spelfouten).
3. Voeg altijd een track & trace nummer 

aan je pakket.



Klantbeoordelingen
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De mening van een klant is 
belangrijk

Heb je een 8 of hoger als gemiddelde de 
afgelopen 3 maanden, dan zijn klanten echt 
tevreden!

Tips:
1. Zorg ervoor dat de klant krijgt wat 

hij/zij verwacht
2. Gebruik humor in de communicatie 

met je klanten
3. Stuur bijvoorbeeld een leuke gadget



Nog even op een rijtje: 
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Kom je leverbelofte na en zorg voor een 
realistische leverbelofte

Hanteer een buffer tijdens de feestdagen

Vul bij pakket zendingen altijd een T&T-
code in

Zorg ervoor dat de klant krijgt wat hij/zij 
verwacht



Jullie zijn 
klaar om je 
prestatiescore op 
te poetsen
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Maak kennis met 
onze klant Emma…
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Joep
(11 jaar)

Meike
(13 jaar)



Emma ziet bijna 1.400 
hockeysticks wanneer ze 
gaat zoeken…
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Complete productinformatie

⚫ Maak de productomschrijving zo volledig mogelijk.

⚫ Wees transparant, ook over wat een artikel niet kan.

⚫ Geef de juiste specificaties aan.

⚫ Kies voor duidelijke foto’s.

⚫ Geef waar mogelijk gebruikerstips.

Wist je dat…

…je met complete en 
goede product-
informatie heel veel 
klantvragen kan 
voorkomen? 

Dit levert je niet alleen 
een hele blije klant op 
maar scheelt jou ook 
veel tijd en retouren!



Welke
hockeystick kies
jij? 
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A B

Garantie

Bij sommige artikelen is voor 
de klant de garantie een belangrijke 
optie om een goede keuze te 
kunnen maken. 

Voeg deze informatie in zo’n geval 
altijd toe aan de product-informatie. 



De hockeystick dient de 
volgende dag bezorgd te 
worden
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Leverbelofte waarmaken

⚫ Communiceer een realistische levertijd.

⚫ Houd rekening met extra drukte en langere 
verzendtijden tijdens feestdagen.

⚫ Calculeer indien nodig een extra dag in.

⚫ Maak gebruik van track & trace, zodat de klant weet 
waar het pakketje is.

Wist je dat…

…goede levering een van 
de belangrijkste factoren 
is voor een hoge klant-
tevredenheid? 

En de meeste klantvragen 
worden gesteld over de 
levering van artikelen? 



Emma bestelt op 
donderdagavond 20.00 uur 
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Pro-actieve communicatie

⚫ Informeer je klant zo goed en pro-actief mogelijk over 
de levering. 

⚫ Lukt het door overmacht toch niet je leverbelofte waar 
te maken? Informeer klanten hierover.

⚫ Dien je een retour af te keuren? Laat de klant
pro-actief weten waarom, zodat het niet 

als een verrassing komt.

Wist je dat…

…je veel teleurstelling 
voorkomt als je pro- actief 
de klant informeert, 
wanneer het anders loopt 
dan verwacht? 

Dit voorkomt klantvragen 
en geeft je daarmee 
ruimte om je pakketjes op 
tijd de deur uit te krijgen. 

Om 14:00 vrijdagmiddag 
wordt Emma toch een 
beetje zenuwachtig…



Om 15:00 besluit Emma toch 
maar even te bellen voor de 
zekerheid 

Prestatiescore en merk-waardige service

Goed klantcontact

⚫ Reageer snel op een klantvraag. 

⚫ Kijk of luister goed naar de klantvraag en
geef een volledig en deskundig antwoord.

⚫ Zorg dat je bericht altijd een aanhef, 
korte samenvatting, geboden oplossing(en) 
en afsluiting bevat.

⚫ Maak je reactie zo persoonlijk mogelijk!

Wist je dat…

…goede klantenservice 
heel belangrijk is voor een 
tevreden klant? 

Een tevreden klant komt 
vaker terug, besteedt meer 
en raadt jouw winkel 
sneller aan bij anderen! 



Welke reactie 
vind jij het meest 
klantvriendelijk? 
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Haakje

Ga bij het beantwoorden van 
een klantvraag op zoek naar het 
verhaal achter de vraag. Het 
persoonlijke verhaal van een 
klant bij een bestelling. Dit 
noemen wij ook wel ‘het 
haakje’. 

Dit leidt tot een blije klant die 
terugkeert naar je winkel, je 
aanbeveelt en die minder tijd 
en geld kost!

“Op de track & trace 
kun je zien dat de bezorger

nog onderweg is, dus je moet
nog even afwachten. Helaas

kan ik verder geen informatie
hierover geven.”

“De bezorger is onderweg en
is er tussen 16:00 en 18:00. 
Laat het even weten als de 

bezorger toch niet is 
gekomen, dan gaan we op 

zoek naar een goede 
oplossing.” 

A
B



Op zaterdagochtend is het tijd voor Meike haar 
hockeytraining en je gelooft nooit wat ze in de 
auto vindt…
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Retouren

⚫ Wees duidelijk in je retourinstructies, 
zodat de klant weet wat te verwachten.

⚫ Verwerk je retouren tijdig; bij bol.com proberen we 
retouren altijd binnen 5 werkdagen te verwerken.

⚫ Dien je een retour af te keuren? Laat de klant 
pro-actief weten waarom, zodat het niet 
als een verrassing komt.

Wist je dat…

… als een klant een 
artikel niet retour 
meldt, de klant 6 keer 
meer tevreden is dan 
wanneer de klant dit 
wel doet?

Probeer daarom deze 
ervaring zo goed 
mogelijk te laten 
verlopen.



Nog even op een rijtje: 
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Kom je leverbelofte na en zorg voor een 
realistische leverbelofte

Hanteer een pro-actieve communicatie

Zorg voor duidelijke productinformatie

Wees duidelijk in je retourinstructies



Dank!


