
D-REIZENMEEST KLANTGERICHTE BEDRIJF
VAN NEDERLAND
CCDNA toontnieuwe namen in bedrijven top 10
Amsterdam,14 april 2016 – D-reizen mag zichzelf een jaar lang het meest klantgerichte bedrijf van
Nederland noemen. Dat is zojuist in Utrecht bekendgemaakt tijdensde 5e editie van de Customer
Centric DNA Awards. Ruim 12.000Nederlanders deelden daarvoor hun meningen en ervaringen
over bedrijven waarzij klant zijn en beoordeelden hen op klantgerichtheid. BMW eindigde op de
tweede plaats. In de top 10 best scorende bedrijven komen dit jaar nieuwe namennaar voren,
waaronder HEMA en RegioBank. De CCDNA Awards is een initiatief vanBearingPoint en DVJ
Insights. Het is de grootste publieksprijs die bedrijven ophet gebied van klantgericht ondernemen
in Nederland kunnen winnen. Binnentwaalf verschillende sectoren werden er vanavond prijzen
uitgereikt. Meerinformatie via www.ccdna.nl.  

Vijf merken hebben denummer één positie binnen hun branche in 2016 kunnen vasthouden: Simyo
(telefonie), XS4ALL (internetprovider), Coolblue (online retail), Greenchoice(energie) en Enduris
(voorheen Delta / netbeheer). Allen zijn het koplopers op het gebied vanklantgericht ondernemen. Toyota,
vorig jaar dé grote winnaar, moest haar nummeréén positie in de categorie automotive afstaan aan BMW
en zakte naar de 4eplaats. 

http://www.ccdna.nl/


Klant of Partner?

Dit jaar werd er tijdens de Customer Centric DNA Awards ook een awarduitgereikt aan het bedrijf dat het
beste met zijn klanten samenwerkt(co-creatie). Die prijs ging naar RegioBank. De organisatie van de
awardshowstelt dat RegioBank de terechte winnaar van de thema award is omdat de bank hunklanten niet
als klanten ziet, maar echt als partner waarmee zij samenwerkt.

Vertrouwen onstuimige branches gedaald

Het afgelopen jaar hebben er inhet retail segment diverse faillissementen plaatsgevonden. Ook in deauto-
industrie was er een hoop tumult, waaronder het schandaal rondom sjoemelsoftware.Deze gebeurtenissen
lijken van invloed op het vertrouwen van de consument. Uithet CCDNA onderzoek 2016 blijkt namelijk dat
Nederlanders ten opzichte vanvorig jaar in beide industrieën beduidend minder vertrouwen hebben.

Opzet onderzoek

De CCDNA Awards zijn gebaseerdop onderzoek onder ruim 12.000 klanten van 113 bedrijven. Klanten
mochten inhun eigen bewoordingen hun meest recente ervaring met het bedrijf omschrijvenen toetste
bedrijven op hun klantgerichtheid. Zo roemde een van de respondentenwinnaar D-reizen als volgt:

“Ik werd erg leuken goed geholpen door een medewerkster die alles goed uitzocht voor ons. Erwerd goed
meegedacht met ons en dat gaf ons een zeer lekker gevoel. Geweldigeservice en zelfs na terugkomst
werden wij gebeld hoe het geweest was.”

Het uitgebreide veldwerk is insamenwerking met consultancybureau BearingPoint door DVJ Insights
uitgevoerd. Meer informatie via www.ccdna.nl.

Einde persbericht 

Neem voormeer informatie over de CCDNA Awards en het bijbehorende onderzoek contact opmet
Merktroubadour Oscar den Ouden of Eva van Beurden, via telefoonnummer06-58886009 of per e-mail
via post@merktroubadour.nl. Hetbeeldmateriaal in deze pressroom is rechtenvrij te gebruiken.
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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
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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

http://ccdna.pr.co/
http://ccdna.pr.co/
http://dvj-insights.com/nl/
http://www.bearingpoint.nl/
http://www.ccdna.nl/

