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Productomschrijving 
 
 
Doelstelling 
Het gestructureerd en continu verzamelen van klantbeoordelingen betreffende de totale 
dienstverlening van notariskantoren; het vaststellen van de tevredenheid op deelaspecten. 
 
 
Methodiek 
De KlantentevredenheidsMonitor Notariskantoor© is een online instrument. Klanten geven hun 
respons en input via internet. De online vragenlijst is niet vrij toegankelijk; zij die worden uitgenodigd, 
krijgen een eenmalige unieke toegangscode. Deelname van cliënten is op vrijwillige basis. 
 
 
Werkwijze 
Maximaal 1 maal per maand en minimaal 1 maal per kwartaal reikt het deelnemende notariskantoor  
e-mailadressen aan van cliënten1. Het aantal e-mailadressen is in principe onbepaald. Het aanreiken 
van e-mailadressen gebeurt met behulp van een standaardopmaak excelfile; minimaal 2 kolommen 
moeten worden ingevuld: naam van de klant en e-mailadres van de klant. 
 
Veldwerk Optimaal nodigt cliënten middels een e-mail uit deel te nemen aan het onderzoek en de 
vragenlijst via internet in te vullen. 10 Dagen na deze uitnodiging en bij uitblijven van een reactie, 
stuurt Veldwerk Optimaal een e-reminder. Normaliter mag er gerekend worden op een 
responspercentage van 20% tot 35%. 
 
Veldwerk Optimaal verzamelt alle respons en gebruikt al deze records in de analysefase. Na analyse 
en het berekenen van de nodige kerngetallen wordt een kwartaalrapportage per notariskantoor en, 
indien van toepassing, per vestiging opgesteld. 
 
 

                                                
1 E-mailadressen van cliënten van het deelnemende notariskantoor worden door Veldwerk Optimaal tijdelijk 
bewaard en opgeslagen in een databestand en slechts eenmalig en uitsluitend voor de KlantentevredenheidsMonitor 
Notariskantoor gebruikt. Na de adressen gebruikt te hebben voor het versturen van een e-uitnodiging tot deelname 
en eventueel een e-reminder, worden alle adressen na oplevering van de eerstvolgende kwartaalrapportage 
verwijderd uit het bestand en ook niet elders of op andere wijze bewaard of opgeslagen. 
 

http://www.veldwerkoptimaal.nl/
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Rapportage 
Per kwartaal levert Veldwerk Optimaal een standaardrapportage, per notariskantoor en, indien van 
toepassing, per vestiging. Een voorbeeld-kwartaalrapportage met fictieve cijfers is beschikbaar. Naast 
het gemiddelde rapportcijfer voor de totale dienstverlening plus een 4-tal grafieken, worden er ook 
cijfers gepresenteerd op het niveau van deelaspecten.  
 
Bij deze cijferpresentatie worden 4 kolommen gehanteerd: 
q Cijfers op basis van de laatste kwartaalmeting 
q Voortschrijdende cijfers; bij de berekening hiervan worden ook alle cijfers van voorgaande 

metingen betrokken; voortschrijdende cijfers representeren aldus een soort van tijdslijn, 
trendlijn 

q Voortschrijdende cijfers berekend over alle deelnemende notariskantoren; hierdoor is het 
mogelijk om de prestaties van het eigen kantoor af te zetten en te vergelijken met alle 
deelnemende kantoren (op welke (deel)aspecten doen we het beter of minder goed dan 
collega’s) 

q Voortschrijdende cijfers berekend over willekeurige notariskantoren in Nederland 
(benchmark)2 

 
Cijfers kunnen aangewend worden om als notariskantoor de totale dienstverlening verder te 
verbeteren. Accenten kunnen worden gelegd op deelaspecten. Zo zal het ene kantoor onderscheidend 
willen zijn op een perfecte telefonische bereikbaarheid en zal het andere kantoor beter dan de rest 
willen presteren op het vlak van luisteren en betrokken zijn naar de klant. Uitkomsten kunnen vast 
onderdeel worden van team/kantooroverleg of door de directie worden vertaald naar bereikbare en 
haalbare interne doelstellingen. Rapportcijfers en/of percentages kunnen in de openbaarheid worden 
gebracht, op de eigen website worden geplaatst, in nieuwsbrieven worden gecommuniceerd, etc. 
Kortom, de cijfers bieden legio aanknopingspunten. Daarom ook dat Veldwerk Optimaal durft te 
spreken van een waardevol instrument. 
 
Overigens assisteert Veldwerk Optimaal graag bij het interpreteren van de cijfers. Het is ons vak en 
wij zijn u graag van dienst. 
 
Optioneel en pas na akkoord bevinden van onze aanvullende offerte kan elk deelnemend 
notariskantoor kiezen voor een aanvullende uitgebreidere rapportage en/of een gesprek/dialoog over 
de uitkomsten en/of een toelichting/presentatie (voor een grotere groep) van de uitkomsten. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan het nader beschouwen van de verschillende vestigingen van een en 
hetzelfde notariskantoor of aan een verbijzondering van de uitkomsten op het niveau van werknemers 
of het bespreken van de uitkomsten van extra toegevoegde vragen (exclusief voor het betreffende 
notariskantoor). 
 
Deelname 
Notariskantoren met 1 vestiging of met meerdere vestigingen kunnen deelnemen aan dit onderzoek. 
Er geldt een kostentoeslag voor en vanaf de 2e deelnemende vestiging.  
 
Deelname is eenmalig of per jaar. Eenmalige deelname betekent ook het eenmalig aanreiken van e-
mailadressen en het eenmalig ontvangen van 1 kwartaalrapportage. Een jaardeelname houdt in dat er 
4 kwartaalrapportages worden opgeleverd. 
 

                                                
2 Veldwerk Optimaal ondervraagt per jaar vele duizenden respondenten. Als extra service en onderscheidend punt 
van de KlantentevredenheidsMonitor Notariskantoor, zal Veldwerk Optimaal door het jaar heen en verspreid over 
het jaar willekeurige respondenten die onlangs een ervaring hebben opgedaan met een notariskantoor (deels) 
dezelfde vragen voorleggen als die de cliënten van de deelnemende notariskantoren moeten beantwoorden. Dit 
geeft aanleiding tot een extra benchmark. Immers, vaak blijkt dat bedrijven en organisaties die onderzoek serieus 
nemen en willen werken met de uitkomsten ervan, gemiddeld beter/hoger scoren dan zij die onderzoek niet 
belangrijk vinden. Voor de deelnemende notariskantoren is dit een uitgelezen kans en usp (unique selling point) om 
zich nog beter te profileren en te onderscheiden van collega-kantoren. 
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Naast het aanmelden van meer dan 1 vestiging heeft elk deelnemend notariskantoor de mogelijkheid 
om eigen vragen toe te voegen aan de standaardvragenlijst. Deze extra vragen zijn exclusief en 
worden slechts beantwoord door de cliënten van het betreffende notariskantoor en ook slechts 
gerapporteerd aan datzelfde notariskantoor. Veldwerk Optimaal adviseert graag over de formulering 
van de extra vragen. 
 
 
Verlenging van deelname 
Deelname stopt automatisch na 1 kwartaal (eenmalige deelname) dan wel na 4 kwartalen 
(jaardeelname). Veldwerk Optimaal zal het deelnemende notariskantoor expliciet vragen of het 
voortzetten van de deelname aan de KlantentevredenheidsMonitor Notariskantoor gewenst is.  
 
 
Inschrijving 
Middels het bestand Calculatie KTM Notariskantoor kan elk notariskantoor zelf vooraf de 
deelnamekosten berekenen. Aan deze berekening kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
Deelname is weliswaar al mogelijk vanaf € 24,58 per maand, maar Veldwerk Optimaal bevestigt altijd 
de definitieve deelnamekosten. Pas nadat het deelnemende notariskantoor akkoord is gegaan met 
deze kosten, is deelname een feit. Aanmelding tot deelname geschiedt middels het invullen van het 
inschrijfformulier.  
 
 
Timing 
q Inschrijven is altijd mogelijk 
q Aanreiken e-mailadressen maximaal 1 maal per maand en bij voorkeur in de 1e week van 

elke maand 
q Aanreiken e-mailadressen minimaal 1 maal per kwartaal en bij voorkeur ten laatste op of 

rond de 1e van maand waarin ook de kwartaalrapportage zal worden opgeleverd 
q Op of rond 1 juni 2012; oplevering kwartaalrapportage staat gepland op 22 juni 2012 
q Op of rond 1 september 2012; oplevering kwartaalrapportage staat gepland op 21 september 

2012 
q Op of rond 1 december 2012; oplevering kwartaalrapportage staat gepland op 21 december 

2012 
q Op of rond 1 maart 2013; oplevering kwartaalrapportage staat gepland op 25 maart 2013 

 
 
Facturering en betaling 
Alle kosten zijn exclusief B.T.W. Maandnota’s worden per maand verstuurd. Alle overige nota’s worden 
verstuurd na oplevering van een (1e) kwartaalrapportage. Betalingstermijn van alle nota’s is 14 dagen. 
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