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FileMaker 
Developer 
Conference 
DevCon is een jaarlijkse 
ontwikkelaarsconferentie met 
inhoudelijk diepgaande sessies, 
focusgroepen, persoonlijke 
ontmoetingen en kansen om te 
netwerken met een groot aantal 
medewerkers van Filemaker, Inc.  
en andere ervaren ontwikkelaars die 
met het FileMaker Platform werken. 
DevCon is de meest waardevolle 
FileMaker-bijeenkomst, met meer 
dan 1.500 deelnemers van over de 
hele wereld.
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Welkom
 
Dit e-book is gebaseerd op de 
presentatie die Scott Howard gaf 
tijdens de 2017 FileMaker Developer 
Conference, “Beyond Damage 
Control. Reversing Bad Client 
Experiences.”  

Scott is eigenaar van Scott Howard 
Consulting en heeft al meer dan  
20 jaar ervaring met het FileMaker 
Platform.  

Scott Howard Consulting is Platinum 
lid van de FileMaker Business 
Alliance en heeft voor de branche 
een beheerapp ontwikkeld voor 
openbare aanklagers in Amerikaanse 
staten. Hij heeft overal in de VS en in 
een groot aantal sectoren klanten.

https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276


Waarom zou u zich  
zorgen maken?
Wij zijn, als ontwikkelaars, allemaal 
actief in de wereld van klantenservice. 
Als u succesvol wilt blijven en wilt 
blijven groeien, is het van groot 
belang dat u ervoor zorgt dat uw 
klanten een positieve ervaring  
hebben met uw bedrijf, of u nu  
een programma ontwikkelt voor  
een ‘externe klant’, of werkt met  
een ‘interne klant’, zoals uw 
eindgebruikers of supervisors.

Er zijn een paar zaken waar u altijd rekening 
mee moet houden:
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Klanten zijn twee keer vaker geneigd om hun 
slechte ervaringen met anderen te delen dan om 
te vertellen over positieve ervaringen.

De kans dat een klant overstapt naar een 
concurrent wordt vier keer zo groot wanneer  
het probleem te maken heeft met de service,  
dan wanneer het te maken heeft met de prijs  
of het product zelf.

Om één negatieve ervaring van een klant goed te 
maken, zijn er 12 positieve ervaringen nodig.

Bron: Salesforce-blog

https://www.salesforce.com/blog/2013/08/customer-service-stats.html
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Vijf stappen om 
slechte ervaringen 
van klanten goed 
te maken

01
Alle mensen streven ernaar gelukkig te zijn. 
Zonder uitzondering. Welke verschillende 
middelen zij daarvoor ook aanwenden, zij 
streven allen naar dit doel. Wat sommigen  
ten oorlog doet trekken en anderen niet, is 
eenzelfde verlangen dat in beide groepen 
leeft, maar gepaard gaat met verschillende 
denkwijzen. De wil doet nooit de geringste 
stap die niet op dit oogmerk is gericht. Het is 
de beweegreden van alle handelingen van 
alle mensen, zelfs van degenen die zich 
verhangen.

— Blaise Pascal, 
Gedachten, VII.2

“
“
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Stap 1: 
Snel reageren
In de wereld van de klantenservice 
bestaat er een meeteenheid met  
de naam Mean Time to Resolve 
(MTTR), die staat voor de tijd tussen 
het moment waarop u zich bewust 
wordt van een probleem en het 
moment waarop er een oplossing  
is gevonden.  

Er is ook een direct verband  
tussen de tijd die nodig is om met 
de klant in contact te komen en de 
tevredenheid van de klant over het 
resultaat. Hoe langer u wacht met 
het aanpakken van een probleem, 
hoe kleiner de kans dat de klant 
tevreden is aan het eind van de rit.

De responstijd heeft een directe invloed op 
de klanttevredenheid:
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http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Library-Archive/Insider%20Articles/mean-time-to-resolve.pdf
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Pak het meteen aan!
Bel de belangrijkste stakeholder zo 
snel mogelijk en laat merken dat u 
het probleem wilt begrijpen en er 
een oplossing voor wilt vinden.  

Spreek geen lang voicemailbericht 
in als hij of zij er niet is. Maar laat 
een kort bericht achter en stuur een 
e-mail met de boodschap dat u het 
probleem of de klacht van de klant 
behandelt.

Tijdig maatregelen treffen

Haal diep adem 

Doe onderzoek 

Praat met uw personeel 

Overweeg uw verschillende opties 

Bel uw klant of maak een afspraak
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Het is belangrijker om 
snel contact te leggen 
met klanten dan om 
meteen effectief te 
handelen.
Bij een onderzoek gaven 
respondenten aan dat ze eerder 
een merk zouden aanraden dat  
snel maar inadequaat op een 
probleem reageert, dan een merk 
dat met een langzame en adequate 
oplossing komt. 

Gek genoeg vonden ze geen 
reactie beter dan een langzame, 
adequate oplossing. 

De bereidheid van klanten om een bedrijf 
aan te raden na een slechte ervaring:

33%  

17%   

19%  

Bron: Harvard Business Review - Turn Customer Care into 
“Social Care” to Break Away from the Competition

als de reactie snel maar 
inadequaat was

als de reactie langzaam 
en adequaat was

als er geen reactie kwam

https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
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Stap 2: 
Goed luisteren
Voor een onderzoek van het MIT  
uit 2012 over empowerment  
door te worden gehoord, werden 
organisaties bestudeerd die 
conflictoplossingsprogramma’s  
hadden opgesteld waarmee  
groepen die met elkaar in conflict 
waren, samen werden gebracht,  
zodat ze zouden leren meer begrip 
voor elkaar op te brengen. 

De bevindingen van het onderzoek 
ondersteunen het idee dat de groep  
met de minste macht er vooral moeite 
mee heeft om het geschil bij te leggen 
omdat die zich niet gehoord voelt.

Het eerste wat ik zou zeggen, is ‘Luister.’  
Dat is ook het tweede wat ik zou zeggen 
en het derde en het vierde…. 

— Studs Terkel, 
     Amerikaanse schrijver, historicus,  
     acteur en omroeppersoonlijkheid

“ “
Bron: Paula J. Caplan Ph.D., “The Astonishing 
Power of Listening: How respectful listening 
helps without apologizing”, Psychology Today 
Online, 1 april 2011.

https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
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Luisteren is een van de 
eenvoudigste manieren 
om ervoor te zorgen dat 
iemand zich belangrijk 
voelt.
Als u de klant laat uitpraten,  
zal die rustiger worden en kunt u 
benadrukken dat u er echt alles  
aan wilt doen om een oplossing te 
vinden. Het is belangrijk dat u de 
tijd neemt om problemen van de 
klant volledig te begrijpen en dat u 
goede vragen stelt en relevante 
antwoorden geeft.

Neem de tijd om te luisteren en om langzaam 
naar een oplossing toe te werken. 

Praat weinig 

Heb geduld 

Stel vragen 

Toon betrokkenheid
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Stap 3:
De verantwoordelijkheid 
nemen
Bij conflicten gebeurt het vaak dat 
twee partijen met de vinger naar 
elkaar wijzen. Hierdoor schieten ze al 
snel in de aanval of in de verdediging 
en loopt het meningsverschil totaal uit 
de hand of klapt iedereen helemaal 
dicht. Dit kan ertoe leiden dat beide 
partijen weigeren tot een oplossing  
te komen. Deze veel voorkomende 
valkuil kunt u het best vermijden door 
de verantwoordelijkheid te nemen.  

Accepteer kritiek als u die verdient

Geef uw fouten toe 

Geef anderen niet de schuld 

Neem de verantwoordelijkheid, zelfs als het gaat 
om een fout van de groep als geheel 

Wees eerlijk, open en oprecht
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De kracht van excuses 
Onderzoekers van de Britse Nottingham 
School of Economics volgden meer dan 
600 niet erg enthousiaste of negatieve 
opmerkingen die klanten hadden 
achtergelaten op een site van een  
Duitse groothandel die spullen verkocht 
op eBay.   

Bij de ene helft van de klachten bood  
het bedrijf kort zijn excuses aan en  
vroeg het de klanten om de klacht  
van de site te verwijderen   

Bij de andere helft van de klachten  
bood het bedrijf een klein geldbedrag  
als de klanten de klacht zouden 
verwijderen. Ongeveer 45% van de 
klanten die excuses kregen van het 
bedrijf, besloot de klacht te verwijderen, 
terwijl maar 21% van de klanten die geld 
kregen aangeboden, ervoor koos de 
klacht in te trekken.

Klanten die negatieve reviews of 
klachten verwijderden:

45%  

21%    

nadat het bedrijf zijn excuses 
had aangeboden

nadat het bedrijf geld 
had geboden

Bron: The Conglomerate, “The Power of an Apology”

http://www.theconglomerate.org/2009/10/the-power-of-an-apology.html
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Hoe ver wilt u gaan?
Uw mate van betrokkenheid: Zaken om over na te denken:

Hoe gaan we het goedmaken?
Is de klacht redelijk? 
Kunt u het goedmaken?  
Wat zijn de mogelijkheden?

Hoe ver wil ik gaan om  
het probleem op te lossen?

Pro-bono werkzaamheden 
Volledige terugbetaling  
Gratis product of dienst

Plan een snelle follow-up  
als u tijd nodig hebt om de 
verschillende opties te 
onderzoeken

Is er een andere aanpak mogelijk?  
Kunt u de situatie verbeteren?

Wat als u het probleem  
niet kunt oplossen?

Verslechterde reputatie  
Inkomstenverlies 
Mogelijke rechtszaak

Stap 4:
Een plan bedenken
U moet ervoor zorgen dat beide 
partijen bereid zijn aan een plan  
te werken om het probleem op te 
lossen. Als ze deze bereidheid niet 
tonen, kunnen de onderhandelingen 
direct mislukken op het moment dat 
er meer problemen opduiken.
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Stap 5:
Het plan uitvoeren
Als u eenmaal snel hebt gehandeld, 
goed hebt geluisterd, hebt ontdekt 
wat het probleem is en uw best doet 
om samen te werken aan een 
oplossing, moet u met een goed 
onderbouwd plan komen en dat 
plan ook uitvoeren. 

Wees eerlijk tegen uzelf en zorg 
ervoor dat u het plan waarmee uw 
akkoord bent gegaan, ook kunt 
waarmaken. 

Het plan uitvoeren

Stel samen met de klant duidelijke vervolgstappen op 

Stel haalbare doelen en deadlines op 

Doe er alles aan om uw beloften waar te maken 
 
 

Communicatie is het toverwoord

- Stel meldingen in voor gebeurtenissen en vergaderingen 
- Maak tijd vrij om aan het plan te werken 
- Zorg ervoor dat u beschikt over de mensen en de middelen die u nodig hebt
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Follow-up
De follow-up is een andere manier 
waarop u kunt laten zien dat u luistert 
en dat degene met wie u werkt en het 
proces belangrijk zijn.  

Als u geen follow-up laat plaatsvinden, 
kunnen klanten nog steeds denken 
dat het u weinig interesseert, zelfs als 
u goed werk hebt geleverd. 

Met een follow-up toont u uw betrokkenheid

70%   
van de klanten gaat weg bij een 
bedrijf omdat ze het gevoel hebben 
dat het bedrijf niets om hen geeft
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Wanneer 
verbreekt u de 
samenwerking 
met een klant?

02

6 redenen om de samenwerking met een 
klant te verbreken  
Als u net begint met uw bedrijf, wilt u waarschijnlijk wel werken met iedere klant 
die op uw pad komt. Maar niet elke klant is een goede klant. De emotionele, 
fysieke en mentale uitputting die wordt veroorzaakt door slechte klantrelaties, kan 
ervoor zorgen dat u het plezier in uw werk kwijtraakt en kan negatieve gevolgen 
hebben voor het werk dat u voor andere klanten doet. Soms is het laten gaan van 
de klanten die u in de weg zitten, de beste manier om uw bedrijf te laten groeien.

1. Ze stellen onredelijke eisen
2. Ze willen alles voor niets
3. Ze zijn altijd laat met betalen
4. Ze luisteren niet naar u
5. Ze geven u geen antwoord
6. Ze tonen simpelweg geen respect

Bron: Forbes: “6 Reasons To Fire A Client”

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Klanten die meer  
stress opleveren  
dan ze waard zijn
Deze klanten betalen misschien  
wel goed, maar u haalt weinig 
voldoening uit het werk omdat u 
onmogelijk trots kunt zijn op een 
project dat is afgerond, maar 
waarbij niemand zich iets heeft 
aangetrokken van uw advies.  
Als u in zo'n situatie verzeild bent 
geraakt, kunt u het beste zeggen 
wat u ervan vindt, het werk afronden 
naar wens van de klant en daarna 
zo verstandig zijn om zonder die 
klant door te gaan.

Wat u kunt doen als het tijd is om 
afscheid te nemen van een klant: 

Wees professioneel 

Wees beleefd, maar ook eerlijk 

Het toverwoord is documentatie 

Maak een planning voor de afronding van de 
samenwerking, zodat iedereen weet wanneer en hoe de 
betrekkingen met de klant worden afgesloten 

Breng uw tijd in rekening, inclusief vergaderingen die zijn 
afgezegd, zodat het duidelijk is dat uw tijd kostbaar is

Bron: Forbes:“6 Reasons To Fire A Client”

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Tip 1: Het toverwoord is
documentatie  

In de wereld van de 
softwareontwikkeling is 
documentatie van groot belang.  
Bij het oplossen van conflicten  
is het goed om documentatie  
te hebben, omdat u dan beter 
overzicht kunt houden over  
alle aspecten van een project.  
Dit kan ook helpen bij het  
oplossen van het probleem.  

Hoewel documentatie vooral  
wordt opgesteld met het oog  
op ontwikkeling, onderhoud en 
kennisoverdracht, moet die ook 
worden gebruikt om de wijzigingen 
en beloftes die aan de klant zijn 
gemaakt, bij te houden.

Zaken om bij stil te staan tijdens het 
documentatieproces:

Uw verwachtingen 

De beloften die u hebt gedaan tijdens besprekingen 

Gebruik afbeeldingen, als dat kan 

Geef voorbeelden 

Ga er niet vanuit dat iedereen alles begrijpt; zorg ervoor 
dat iedereen u kan volgen
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Tip 2: 
leer van uw fouten en 
mislukkingen

Fouten zijn waardevol. Om fouten 
waardevol te laten zijn, moet u  
ze eerst zien als een nuttig en 
essentieel onderdeel van uw 
carrière, een onderdeel waar u  
niet omheen kunt. Stel uw hart  
en geest ervoor open.  

Zolang u bereid bent om van een 
negatieve ervaring te leren en er 
beter van te worden, kunnen de 
grootste fouten de kiem zijn van  
uw grootste successen.

Bouw voort op mislukkingen. Gebruik  
ze als een springplank. Breek met het 
verleden. Probeer de fouten niet te 
vergeten, maar blijf er ook niet te lang  
bij stilstaan. Verspil er geen energie,  
tijd of ruimte aan.

— Johnny Cash

“ “
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Plannen
Uw eerste stappen 

voor het ontwikkelen 
van app op maat

Maken
Tijd om uw app op 

maat te maken

Implementeren
Deel uw app op maat 

met uw team

Gebruik deze handleidingen om uw project te plannen,  
uw app op maat te maken en de app te implementeren 

zodat uw team deze kan gebruiken:

Bekijk de volledige DevCon-presentatie van Scott Howard:

Vervolgstappen
03 Beyond Damage Control. 

Reversing Bad Client Experiences

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=nl
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=nl
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=nl
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=nl
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=nl
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=nl
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=nl
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be


21

In het onderdeel Kennis op de FileMaker-website kunt u terecht voor  
de Custom App Academy-training, webinars, gesprekken, video's en 
zelfstudiemateriaal: 
filemaker.com/nl/learning/

Via de officiële FileMaker Community hebt u contact met andere FileMaker-
gebruikers en -experts. Krijg antwoorden op uw vragen, bekijk video's en 
krijg toegang tot technische documenten, artikelen met instructies, white 
papers en meer. 
community.filemaker.com/

In de sectie Ondersteuning op de website FileMaker.com vindt u 
productdocumentatie, Knowledge Base-artikelen, hulp bij beslissingen  
over aankopen en installatiehandleidingen: 
filemaker.com/nl/support/

Online lessen, training en gemeenschapOntdek  
bronnen
Ontdek deze geweldige bronnen 
die u kunnen helpen tijdens de 
ontwikkeling van een app op 
maat met behulp van het 
FileMaker Platform.

http://www.filemaker.com/nl/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/nl/support/

