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de mate van 
aanbeveling door 
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De vraag die gesteld wordt om de NPS score te meten is als 
volgt:

“Hoe waarschijnlijk is het dat u onze organisatie zou 
aanbevelen aan een vriend of zakelijke relatie?”

De klant kan deze vraag beantwoorden door het geven van 
een cijfer tussen de 0 en 10.
Wanneer een klant een cijfer geeft, kan hij worden 
gecategoriseerd. Er zijn drie verschillende categorieën:

Detractors (tegenstanders of criticaster): Deze respondenten 
geven een score tussen de 0 en 6 en zijn 
hoogstwaarschijnlijk ontevreden over de organisatie.

Passives (passief tevreden): Deze respondenten geven een 
score van 7 of 8. Deze mensen zijn tevreden over de 
organisatie.

Promoters: Deze respondenten geven een score van 9 of 10 
en zijn zeer enthousiast over de organisatie.

Introductie Netto Promotor Score (NPS)



Aanbevelingsverdeling door klanten van Becs IT Services, 2019 (NPS)

Feedback van respondenten

Waarom bent u een promotor:

‘Gelijk iemand aan de lijn krijgen die mij kan helpen als 
het nodig is.’                                             /// Score: 10 

Waarom bent u een passive:

‘Ik ben eigenlijk gewoon tevreden over de 
dienstverlening door Becs IT Services’        /// Score: 8  

Waarom bent u een detractor:

‘De laatste tijd word ik niet zo snel meer geholpen als 
dat ik gewend ben’                                    /// Score: 6 

(laagst gewaardeerde score)

Netto Promotor 
Score: 46% 

51% 5%

Netto promotor score door klanten van Becs IT Services 

5% 44% 51%

Laagste vs. hoogste score



Gemiddelde Netto Promotor Score in Nederland. ICT sector uitgelicht…

Rapport KLANTBELEVING IN NEDERLAND 2019 De grootste NPS-benchmark van Nederland



Becs IT Services overtreft het promotor marktgemiddelde met 31 punten 



Becs IT Services excelleert in klanttevredenheid

- Kundige Support Desk
83% van de incidenten wordt dezelfde dag verholpen 

- Snelle reactie tijden op wijzigingen
- Vast team, vaste engineers per klant
- Onafhankelijke Cloud / locatie propositie
- Enkel gebruik van bewezen techniek
- Hoge mate van documentatie 
- Gestructureerde aanpak
- Transparantie in werkzaamheden

Oorsprong van de voorsprong

Onze diensten
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