
 Centrale repro – business performance serie: Enquêtes onder klanten

VRAGEN,
VRAGEN 

See the bigger picture

Grip op de centrale repro 
krijgen met enquêtes onder klanten

Door de dagelijkse druk rondom het beheren 
van de centrale repro, is het maar al te 
gemakkelijk om u alleen te concentreren op wat 
er voor u ligt en het grotere geheel te negeren, 
zoals hoe de centrale repro door de organisatie 
als totaal en op alle niveaus afzonderlijk wordt 
ervaren. Kent u bijvoorbeeld de antwoorden op 
vragen als “Zijn mijn klanten tevreden met de 
service die ze van ons krijgen?”, “Zijn ze op de 
hoogte van het volledige aanbod aan producten 
en diensten dat wij hebben?” en “Zijn er 
producten die zij nodig hebben en die wij op dit 
moment niet leveren?”



Het houden van enquêtes onder klanten kan op 
deze vragen een antwoord geven. Zorgvuldig 
geplande en uitgevoerde enquêtes met vragen die 
zijn toegespitst op de persoon die wordt 
geïnterviewd, helpen u om een diepgaand, allround 
beeld te krijgen van de mate waarin de centrale 
repro wordt gezien en gewaardeerd binnen de 
organisatie. Enquêtes kunnen u ook helpen bij het 
ontdekken van nieuwe mogelijkheden waar u 
wellicht nog niet aan had gedacht.

In plaats van bij de te interviewen collega’s één 
allesomvattende vragenlijst neer te leggen, is het 
beter om deze op te splitsen in een reeks kortere 
documenten, elk bestaande uit niet meer dan tien 
vragen en ontworpen om specifieke informatie te 
verkrijgen. Canon heeft hiervoor vier basis 
vragenlijsten ontworpen, beginnend met een 
‘Kwalitatieve beoordeling’ die uit zes vragen 
bestaat en waarin respondenten wordt gevraagd 
om op een schaal van één tot tien de prestaties van 
de centrale repro te beoordelen op onderwerpen 
als kwaliteit, service en responssnelheid. De andere 
vragenlijsten richten zich bijvoorbeeld op de mate 
waarin respondenten op de hoogte zijn van de 
huidige mogelijkheden die de centrale repro biedt 
en op de aanvullende diensten die zij graag willen 
dat de centrale repro hen gaan bieden.

Om het maximale uit de enquête te halen, dient u 
uw netwerk niet alleen uit te breiden naar de 
opdrachtgevers van de centrale repro, maar ook 
naar uw lijnmanager en, indien van toepassing, het 

hoger management en andere besluitvormers 
binnen de organisatie. Daar waar mogelijk dient u 
de mensen persoonlijk te interviewen, hoe 
verleidelijk het eenvoudigweg e-mailen van de 
vragenlijsten ook is. Deze aanpak helpt u niet alleen 
de centrale repro – letterlijk – een gezicht te geven, 
maar vergemakkelijkt ook waardevolle discussies 
over de vragen en antwoorden – iets wat het 
invullen van een formulier maar zelden doet. Heeft 
u echt geen tijd, dan is het natuurlijk altijd mogelijk 

om de vragen over in hoeverre men op de hoogte is
van de dienstverlening van de centrale repro via 
e-mail te verzenden, maar de vragen over de meer 
kwalitatieve mening van de respondenten vergen 
echt een persoonlijke benadering.

Een persoonlijke benadering neemt natuurlijk meer 
tijd in beslag, dus zorg ervoor dat uw doelgroep 
zowel relevant als hanteerbaar is. Concentreer u op 
de ‘kern’ van uw klantenbestand – de top vijf tot 
tien afdelingen op basis van uitgaven of oplagen – 
en breng voor elke afdeling de belangrijkste 
leidinggevenden in kaart. Doe hetzelfde met 
afdelingen waar u op dit moment wellicht niet veel 
voor doet, maar waarvan u denkt dat ze een 
aanzienlijk potentieel vormen. En maak hen bij elk 
contact vanaf het begin duidelijk dat het doel is 
hen te helpen bij het realiseren van hun 
doelstellingen en de centrale repro te blijven 
ontwikkelen in lijn met hun verwachtingen en eisen.

Uit dit alles blijkt duidelijk dat een zorgvuldige voorbereiding nodig is om alle partijen het maximale uit deze oefening 
te laten halen. Om u hierbij te helpen, heeft Canon – in aanvulling op de bovengenoemde enquêtesjablonen – een 
infographic gemaakt met de titel Top tips voor het uitvoeren van enquêtes onder klanten. Al deze middelen zijn 
beschikbaar via uw Canon-accountmanager. 


