
NEDERLANDSECONSUMENT WIL PRO BONO
CO-CREËREN
CCDNAAwards donderdag 14 april in Utrecht
Het thema ‘co-creatie’ is in marketingland hot topic. Maar zitde klant hier eigenlijk wel op te
wachten? Uit onderzoek onder ruim 11.000 Nederlanders,dat in het kader van de aankomende
CCDNA Awards is uitgevoerd, blijkt dat hetmerendeel van Nederland (59%) wel degelijk openstaat
voor een meer intensievesamenwerking met bedrijven. Wel gelden er belangrijke randvoorwaarden
voor hettoepassen van co-creatie. Zo moet onder andere de dienstverlening van hetbedrijf in de
basis op orde zijn, de bereikbaarheid van het bedrijf goed en ookde periode waarin men klant is
bepaald de mate waarin men bereid is tot co-creatie.Ruim 40% van de ondervraagden geeft aan dat
zij eerder bereid zijn om met eenbedrijf mee te denken indien zij al geruime tijd klant zijn van dat
bedrijf.

Op donderdag 14 april reiken consultancybureau BearingPoint en onderzoeksbureau DVJ Insights de
CCDNA Awards 2016 uit. Dan wordt het thema ‘klant of partner?’ uitgebreid behandeld en wordt duidelijk
welke organisatie, naar aanleiding van onderzoek onder ruim 11.000 Nederlanders, het meest
klantvriendelijke bedrijf van Nederland is. De speciale thema award gaat naar het bedrijf dat het beste
met zijn klanten samenwerkt. Meer informatie over de CCDNA Awards is te vinden via www.ccdna.nl. 

http://www.ccdna.nl/


Co-creëren: Twee miljoen Nederlanders doen het

Dat er een toekomst is voor co-creatie blijkt duidelijk uit hetonderzoek. Ruim de helft van de Nederlandse
bevolking (59%) staat namelijkpositief tegenover een intensievere relatie met bedrijven waar zij klant zijn.
Ookblijkt dat ruim twee miljoen Nederlanders in het verleden proactief, dus opeigen initiatief, al hebben
samengewerkt en/of ideeën hebben aangedragenwaardoor bedrijven hun producten en diensten hebben
kunnen verbeteren. Tijdensde CCDNA Awards, welke dit jaar het thema ‘klant of partner?’ heeft, leren
bezoekers van klantexperts hoe zij (digitale) co-creatie kunnen stimuleren enimplementeren.

Co-creëren voormaatschappij  

Ook de reden waaróm klanten openstaan voor co-creatie is door BearingPoint en DVJ Insights nader
onderzocht. Opvallend is dat nietzozeer een mogelijke korting een belangrijke drijfveer vormt, maar juist
de wilom daadwerkelijk bij te dragen aan een organisatie waar men met plezier klantis (33%). Ook het feit

http://dvj-insights.com/nl/
http://www.bearingpoint.com/en-nl/?noRedirect=1


dat de medemens er door de samenwerking mogelijk opvooruit gaat – er ontstaan betere producten en
diensten - is voor consumenten eenbelangrijke reden om met bedrijven samen te werken (25%). Bedrijven
dieopenstaan voor de ideeën van hun klanten, krijgen aanzienlijk meer waarderingdan bedrijven die dat
niet doen (77% vs. 2%). Een ruime meerderheid van deondervraagden gaat daarin nog een stap verder:
62% van hen stelt dat bedrijvendie niet naar hun klanten luisteren mogen verdwijnen.

Welk bedrijf werkt het beste samen?

Ditjaar wordt er tijdens de CCDNA Awards ook een speciale thema award uitgereikt. Deze award gaat
naar het bedrijf dat het beste met zijnklanten samenwerkt. Het onderwerp co-creatie wordt tijdens de
avond uitvoerig besproken. Na afloop van de uitreiking keren bezoekers met relevante insights,en waar
mogelijk met een award, weer huiswaarts. Meer informatie over de CCDNAAwards via www.ccdna.nl. 

 

Einde persbericht

Neem voor meer informatie overde CCDNA Awards en het bijbehorende onderzoek contact op met
MerktroubadourOscar den Ouden of Eva van Beurden, via telefoonnummer 06-58886009 of pere-mail
via post@merktroubadour.nl. Het beeldmateriaal in deze pressroom is rechtenvrij tegebruiken.  

 

Persuitnodiging

Indien je graag bij deuitreiking van de CCDNA Awards aanwezig bent, neem dan contact op met
Merktroubadour Oscar den Ouden via 06-58886009 of per e-mail via post@merktroubadour.nl.
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 12 april. 
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OVER CCDNA

Al elf jaar organiseert BearingPoint International in onder andere Frankrijk en Nederland de CCDNA (Customer
Centric DNA) Awards. Het doel van de awardshow is bedrijven die klantgericht ondernemen in hun DNA hebben
opgenomen, met een award te belonen en bedrijven die dat nog niet doen te inspireren. De awardshow is naast
een prestigieuze prijsuitreiking een gelegenheid waar professionals uit verschillende branches inhoudelijk met
elkaar in gesprek gaan. Tijdens een uitgebreid diner worden over twaalf categorieën – van automotive tot online
retail - awards uitgereikt en leert men van elkaar. Voorafgaand aan de awardshow vindt er ieder jaar onder 11.000
consumenten een onderzoek plaats, waardoor de CCDNA Awards dé publieksprijs is op het gebied van
klantgericht ondernemen. Voor meer informatie, zie www.ccdna.nl. 

Over BearingPoint
BearingPoint is een onafhankelijke Management en Technology Consultancy firma geleidt door en in eigendom
van haar partners. BearingPoint is met meer dan 3.500 adviseurs en 25 kantoren aanwezig in 15 landen en
bedient vandaar nationale en internationale ondernemingen. BearingPoint biedt haar klanten een naadloze
internationale aanpak, sterke focus op bedrijfsresultaten en een klantgerichte ondernemingscultuur. In
samenwerking met klanten realiseert BearingPoint op basis van industrie en functionele expertise, klant
specifieke oplossingen. Met haar wereldwijde netwerk van partners is BearingPoint in staat wereldwijde
oplossingen aan te bieden. Voor meer informatie, zie www.bearingpoint.nl.

Over DVJ Insights
DVJ Insights is een full service global marktonderzoeksbureau en is onderdeel van de DVJ Research Group. Na
een ruime historie met muziekonderzoek is de focus van het bedrijf verder uitgebreid naar het bieden van
toegevoegde waarde aan bedrijven die willen groeien. Voor structurele groei is innovatief en verklarend
onderzoek noodzakelijk en daarin begeleidt DVJ Insights haar partners. Voor toepassing van gevalideerde
onderzoekstechnieken werkt DVJ Insights intensief samen met de academische wereld. Voor meer informatie, zie
www.dvj-insights.com.

CCDNAnewsroom
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