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MISSIE 1: 
BEN JE VERRAST, LET DAN OP.

JE KAN ER VEEL VAN BIJLEREN.

Marcus  Samuelsson



MAFFIA



DE WERELD IS VERANDERD



1. DE REGELS VAN COMMUNICATIE 
ZIJN VERANDERD

Van  een  klassieke  trechter  
naar  

een  dynamische  consumer journey.



DIT BESTAAT NIET MEER



Consument  start  met  een  
beperkt  aantal  merken

CONSUMER JOURNEY



Consumenten  voegen  nieuwe  
merken  toe  en  schrappen  oude  

tijdens  evaluatiefase.

Consument  start  met  een  
beperkt  aantal  merken







Consument  start  met  een  
beperkt  aantal  merken

Consumenten  voegen  nieuwe  
merken  toe  en  schrappen  oude  

tijdens  evaluatie  fase.

Een  merk  wordt  
gekozen  en  gekocht



Consument  start  met  een  
beperkt  aantal  merken

Consumenten  voegen  nieuwe  
merken  toe  en  schrappen  oude  

tijdens  evaluatie  fase.

Een  merk  wordt  
gekozen  en  gekocht

Na  de  aankoop  komen  de  échte  verwachtingen  &  de  échte  ervaring.
Dit  is  de  basis  voor  de  volgende  consumer journey.



THE CONSUMER JOURNEY 

Een  merk  wordt  
gekozen  en  gekocht

Consument  start  met  een  
beperkt  aantal  merken

Consumenten  voegen  nieuwe  
merken  toe  en  schrappen  oude  

tijdens  evaluatie  fase.

Na  de  aankoop  komen  de  echte  verwachtingen  &  de  échte  ervaring.
Dit  is  de  basis  voor  de  volgende  consumer journey.



ATTRACT

ENGAGE

KEEP

KICKSTART DE DIALOOG = ST

HOU DE DIALOOG GAANDE = LT

PEER-2-PEER

HET DOEL



ONZE DOELGROEP IS 
NIET LANGER ONZE 
EINDBESTEMMING.



Hij/zij  is  onze  
toegangspoort  tot  
zijn“community”.

Hij  deelt  ons  verhaal  en  
beïnvloedt  anderen.

Ouders,  reisleiders,  voorzitters  van  
verenigingen,  citytrippers,  trainers,  
secretaresses,  senioren,…



core ambassadors

misers influencers

HIGH

Social waarde
HIGH

Data!

ER IS DUS EEN 
DUBBELE WAARDE!

Financiële  
waarde



DE KRACHT VAN EEN GOED VERHAAL



Missie 2:
DENK ALS 
EEN REIZIGER



Zorg  dat  je  je  gedraagt  als  
een  merk  en  doe  dit  op  een  

consistente  manier.
Zodat  mensen  je  kennen  en  

herkennen.



WEET WAT MENSEN 
VERWACHTEN…
En  pas  je  presentatie  hieraan  aan

FAQ



Reactie  Megabus
‘Onze  Europese  diensten  worden  steeds  populairder  en  we  zijn  altijd  
dankbaar  wanneer  we  reacties  van  onze  passagiers  ontvangen.  Sommige  
punten  uit  het  artikel,  zoals  de  keuze  van  de  Franse  douane   om  de  bus  te  
doorzoeken,   vallen  buiten  onze  macht.  Wel  verwachten  we  van  onze  
chauffeurs  dat  ze  passagiers   op  de  hoogte  houden  van  de  reden  van  een  
opgelopen   vertraging.  Daarnaast  wordt  van  alle  chauffeurs  verwacht  dat  ze  
passagiers   helpen  met  bagage  en  veiligheidsmededelingen   doen  aan  het  
begin   van  elke  reis.  Wij  gaan  de  chauffeurs  die  gereden  hebben   tijdens  de  
testreis  daar  nog  eens  van  op  de  hoogte   stellen.  Onze  bussen  voldoen  aan  
alle  veiligheidseisen  en  alle  voertuigen  bieden  stopcontacten,  een   toilet  en  
gratis  wifi  die  regelmatig  wordt  getest.  We  weten  echter  ook  dat  er  altijd  
mogelijkheden   voor  verbetering  zijn.  Daarom  blijven  we  hard  werken  aan  nog  
betere  service  voor  onze  passagiers,  terwijl  we  hun  nog  steeds  busreizen  
voor  budgetprijzen door  Europa  en  het  Verenigd  Koninkrijk  aan  kunnen  
bieden.’
www.megabus.com



Reactie  Peter  Langhout  Reizen
‘We  zijn  blij  om  te  horen  dat  de  reis  in  het  algemeen  naar  wens  
verlopen  is  en  de  chauffeur  een  positieve  bijdrage  heeft  geleverd  
aan  de  reis.  Veiligheid,  service  en  klantvriendelijkheid  staan  bij  
onze  organisatie  hoog  in  het  vaandel.  De  touringcars  waar  wij  mee  
rijden  voldoen  aan  alle  wettelijk  gestelde  eisen  van  de  Stichting  
Keurmerk.  De  meeste  reizen  worden  uitgevoerd  met  tourist class  
touringcars.  Voor  enkele  langere  reizen  worden  comfort  class  
touringcars  ingezet.  Wat  gidsen  betreft,  kiezen  wij  er  bewust  voor  
om  geen  vaste  reisleid(st)er  in  de  bus  te  hebben.  Wij  maken  bij  
voorkeur  gebruik  van  lokale  gidsen  en  waar  mogelijk  zijn  zij  
Nederlandssprekend.  Onze  ervaring  heeft  geleerd  dat  hun  kennis  
van  de  bestemming enorm  groot  is  en  zij  als  geen  ander  de  
geheime  plekjes  van  een  stad  weten.’
www.peterlanghout.nl



Reactie  iDBUS
‘Veiligheid is  absoluut  een  van  de  grootste  zorgen  van  iDBUS.  Het  is  
essentieel  voor  ons  dat  we  optimale  veiligheid  te  allen  tijde  kunnen  
garanderen,   daarom  gebruiken  we  de  meest  up-to-date   technieken  om  te  
verzekeren  dat  onze  reizigers  volkomen  veilig  zijn  tijdens  hun  reis.  Onze  
chauffeurs  worden  geselecteerd  op  hun  professionele   werkhouding  en  hun  
ervaring,  daarnaast   krijgen  ze  een  gepersonaliseerde   training  voor  hun  
manier  van  rijden  en  over  de  iDBUS-routes.  Uiteraard  is  het  gebruik  van  een  
mobiele  telefoon,   zonder  hands-free set,  streng  verboden  voor  al  onze  
chauffeurs.  Daarover  zijn  meerdere  dienstmededelingen   aan  ons  personeel  
gedaan.   Ook  herinneren  we  hen   regelmatig  aan  de  veiligheidsregels.  
Disciplinaire  maatregelen   worden  getroffen  tegen  diegenen   die  de  regels  
overtreden.  Wat  assistentie  bij  bagage   betreft,  deze  service  behoort   niet  tot  
het  takenpakket  van  de  chauffeur.  Het  blijft  de  verantwoordelijkheid   van  de  
passagiers.  Hetzelfde  geldt  voor  catering  aan  boord,  dat  wordt  niet  verzorgd  
door  iDBUS.’
www.idbus.com



HET IS MEER DAN VERTELLEN

Central  
proposition



HET IS MEER DAN VERTELLEN

BE Wie  zijn  we,  wat  zijn  onze  waarden

Central  
proposition



HET IS MEER DAN VERTELLEN

TELL

BE

Central  
proposition

Wie  zijn  we,  wat  zijn  onze  waarden

Wat  gaan  we  vertellen



Vertel  een  verhaal,  
Een  aantrekkelijk  verhaal
Met  de  juiste  ingrediënten
Dat  mensen  makkelijk  begrijpen
Onthouden
En  als  het  hen  aanspreekt  zullen  ze  het  ook  
aan  anderen  vertellen



Verhalen creëren ervaringen



Verhalen geven betekenis aan cijfers.



Verhalen geven een publiek een 
gemeeschappelijk doel.



Een verhaal kan je uniek maken, 
producten/services niet altijd.



Verhalen worden gedeeld
Verhalen worden gedeeld.



DOE MEER DAN 
ENKEL EEN 

VERHAAL 
VERTELLEN



HET IS MEER DAN VERTELLEN

ACT
Hoe  maak  ik  dit  waar

TELL
Wat  gaan  we  vertellen/beloven

BE

Central  
proposition

Wie  zijn  we,  wat  zijn  onze  waarden





Dus  wat  kan  je  doen  om  je  
verhaal  ook  waar  te  maken:
- Naar  je  klanten
- Naar  je  chauffeurs
- Naar  je  personeel
- Naar  je  reizigers
- Naar  “boekers”



ACT





ALS JE DINGEN ZEGT & 
DOET ZULLEN MENSEN 
HET BETER ONTHOUDEN

Het  verder  vertellen  
&

Vergeet  niet





DE MAGISCHE INGREDIËNTEN 
OM VERTROUWEN TE BOUWEN

RELEVANTIE

MEERWAARDE

x



RELEVANTIE



WAT IS RELEVANTIE?
Een  boodschap  die  me  aanspreekt.

Gebaseerd  op  inzichten  over  mij.

Op  het  juiste  moment  en  in  de  juiste  context  gestuurd.

Ik  kan  niet  anders  dan  deze  boodschap   lezen.



RELEVANTIE

context
& 

inhoud



Context  is  de  omgeving  waarin  je  je  
boodschap  aflevert.

Media keuze

Moment

Editoriale context

Top topical
Doelgroep



MEERWAARDE



WAT IS 
MEERWAARDE?
Deze  boodschap  of  communicatie  helpt  me
• Om  een  reis  te  organiseren
• Om  iets  leuks  te  doen
• Om  nieuwe  mensen  te  leren  kennen
• Om  binnen  mijn  budget  op  reis  te  gaan
• Om  de  kinderen  veilig  naar  het  zwembad  te  krijgen
• Om  snel  een  ideaal  transport  te  vinden…

Meerwaarde  =  nuttige  informatie.



WIN - WIN

Als  je  meerwaarde  biedt  aan  je  klanten
zullen  zij  bereid  zijn  

om  je  iets  terug  te  geven.
Testimonials,  informatie,  score,…

En  86%  van  de  mensen  zijn  bereid  meer  te  
betalen  voor  een  merk  dat  hun  meerwaarde  of  
een  goede  merkervaring  biedt.



WELKE KLANTENERVARING BIEDEN 
JULLIE?



DE ULTIEME 
BUSREIS?

busreis

Wat  geeft  meerwaarde?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring

Wat  is  deelbaar?



VOOR

busreis

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



VOOR

CONCERT

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



VOOR

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

busreis

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



VOOR

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen
busreis

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



VOOR

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd    

busreis

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



VOOR

Ik  weet  wie  
de  chauffeur  
is,  pick-up  
place,  het  
uur.

Ik  weet  wie  
mee  gaat.

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



TIJDENS

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Chauffeur  geeft  veiligheidsinstructies
Ik  zoek  extra  info  op  via  wifi

De  chauffeur  vertelt  wat  we  zien.
De  chauffeur  informeert  over  aankomstuur.
We  ontvangen  een  leaflet  met  info  over  de  

bestemming
De  reis  krijgt  een  #

Ik  leer  mensen  kennen  en  wissel  gegevens  uit.
De  leukste  tripfoto  wint…

Ik  weet  wie  
de  chauffeur  
is,  pick-up  
place,  het  
uur.

Ik  weet  wie  
mee  gaat.

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



NA

Ik  ben  iets  
vergeten  op  de  
bus  en  wordt  
gecontacteerd

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Ik  weet  wie  
de  chauffeur  
is,  pick-up  
place,  het  
uur.

Ik  weet  wie  
mee  gaat.

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



NA

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Ik  ben  iets  
vergeten  op  de  
bus  en  wordt  
gecontacteerd

Ik  wil  foto’s  
delen  en  zien

Ik  weet  wie  
de  chauffeur  
is,  pick-up  
place,  het  
uur.

Ik  weet  wie  
mee  gaat.

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



NA
Ik  wil  
terug  
contact  
opnemen  
met  

mensen  
die  ik  op  
bus  

ontmoette

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Ik  ben  iets  
vergeten  op  de  
bus  en  wordt  
gecontacteerd

Ik  wil  foto’s  
delen  en  zien

Ik  weet  wie  
de  chauffeur  
is,  pick-up  
place,  het  
uur.

Ik  weet  wie  
mee  gaat.

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



NA

Ik  boek/
organiseer  
een  

nieuwe  
trip

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Ik  ben  iets  
vergeten  op  de  
bus  en  wordt  
gecontacteerd

Ik  wil  foto’s  
delen  en  zien

Ik  wil  
terug  
contact  
opnemen  
met  

mensen  
die  ik  op  
bus  

ontmoette

Ik  weet  wie  de  
chauffeur  is,  
pick-up  place,  
het  uur.

Ik  weet  wie  mee  
gaat.

Wat  geeft  meerwaarde?  Bouwt  vertrouwen?
Wat  zorgt  voor  een  fijne  ervaring?

Wat  is  deelbaar?



NA

Uitnodiging  
om  reis/trip  
een  score  te  
geven

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Ik  wil  foto’s  
delen  en  zien

Ik  wil  
terug  
contact  
opnemen  
met  

mensen  
die  ik  op  
bus  

ontmoette

Ik  boek/
organiseer  
een  

nieuwe  
trip

Ik  ben  iets  
vergeten  op  de  
bus  en  wordt  
gecontacteerd

Denk  na  over  wat  er  kan  geshared worden

Trigger  instant  sharing
Instagram,  Twitter,  FB

Own it:  #
Stimulate it:  contest best  picture/movie

Ik  weet  wie  de  
chauffeur  is,  pick-
up  place,  het  uur.
Ik  weet  wie  mee  

gaat.



NA

Uitnodiging  
om  reis/trip  
een  score  te  
geven

Hou  me  
op  de  
hoogte  
van  
geplande  
uitstappen

Als  een  
trouwe  klant  
kan  ik  de  
beste  

plaatsen/bus  
reserveren

Eenvoudig  
boeken
&

betalen

Reservatie/
Tickets
tijdig  thuis  
opgestuurd

Ik  krijg  info  
over  de  

bestemming
busreis

Ik  wil  foto’s  
delen  en  zien

Ik  wil  
terug  
contact  
opnemen  
met  

mensen  
die  ik  op  
bus  

ontmoette

Ik  boek/
organiseer  
een  

nieuwe  
trip

Ik  ben  iets  
vergeten  op  de  
bus  en  wordt  
gecontacteerd

Denk  na  over  wat  er  kan  geshared worden

Trigger  instant  sharing
Instagram,  Twitter,  FB

Own it:  #
Stimulate it:  contest best  picture/movie

Ik  weet  wie  de  
chauffeur  is,  pick-
up  place,  het  uur.
Ik  weet  wie  mee  

gaat.

10’  brainstorm



MAAK EENS EEN 
TOTAALPLAN: 
CUSTOMER JOURNEY MAP



Maak  1  strategische  oefening  

Deel  dit  met  je  team  zodat  iedereen  
deel  uitmaakt  van  1  missie:  

tevreden  klanten  die  terugkomen.





HOE BOUW JE KLANTENRELATIES?



Communicatie  =  relatie-bouwen
Het  gaat  over  mensen  die  met  

mensen  praten.  Niet  bedrijven  die  
met  namen  praten.  En  kennis  
opbouwen  over  de  behoefte  van  
die  mensen.  En  deze  kennis  

gebruiken  in  wat  je  doet  en  zegt.



De  chauffeur  is  
key in  deze  
relatie.  

Train/coach  
hem.

Hij/zij  kan  het  
verschil  maken.
Positief  en  
negatief.



MAAR WELKE RELATIE 
HEBBEN MENSEN MET U?
Bent  u  een  fijne  trip?
Bent  u  een  boeking  die  zo  weinig  mogelijk  mag  kosten?
Bent  u  een  veiligheidsissue?
Bent  u  een  slechte  ervaring?
Bent  u  een  zekere  waarde?
Is  deze  trip  boeken  een  bijzaak  in  hun  job  of  is  het  hun  job?
….



De  relatie  die  ze  met  u  hebben  zal  
de  boodschap  bepalen.  
Je  kan  niet  voor  iedereen  

dezelfde  boodschap  hebben.



WAT IS BELANGRIJK 
IN EEN RELATIE?



WAT IS BELANGRIJK 
IN EEN RELATIE?
Respect

Empathie

Eerlijkheid

(H)erkenning

Relevante  dialoog

Dynamisch

Humor

Practice what you preach



DE KRACHT VAN MOBIEL EN DIGITAAL





The  new  multi-screen  world study – Google  – August  2012



Zorg  dat  je  doelgroep  met  je  kan  connecteren.



1 FORMULE

CxT=E



BEDANKT
joke@jokeclaessen.be +32  475  347  496  #jokeclaessen

Vragen?


