Wat vinden onze klanten?
Klanttevredenheidsonderzoek 2017
Klanttevredenheid is een belangrijk uitgangspunt van de dienstverlening
van DAS. Vandaar dat we graag willen weten wat klanten van ons vinden.
Naast de algemene tevredenheid over DAS als verzekeraar, vragen we ook
naar de tevredenheid van klanten over de rechtshulpverlening van DAS.
Hieronder staan de belangrijkste resultaten uit 2017.
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Het rapportcijfer van particuliere klanten
steeg van 7,9 in 2016 naar 8,0 in 2017.

Het rapportcijfer van zakelijke klanten
steeg van 7,6 in 2016 naar 7,8 in 2017.

Verbeteringen producten en diensten 2018
Onze particuliere en zakelijke klanten zijn steeds tevredener.
We blijven uiteraard streven naar een hogere tevredenheid van onze particuliere en zakelijke
klanten. Dat doen wij door onze producten en diensten verder te verbeteren. Hieronder een
samenvatting van de belangrijkste verbeteracties voor 2018.

1

Feedback tijdens de zaakbehandeling

2

Verbetering telefonisch juridisch advies

3

Verbetering communicatie bij overdracht van een zaak

Klanten die een zaak hebben gemeld kunnen tijdens de zaak
behandeling direct feedback geven aan de behandelaar over
de dienstverlening. Hiervoor richten we een aparte meting in.
De klant kan aangeven dat hij contact wil met de behandelaar.
Hiermee betrekken we klanten nog meer bij de rechtshulpverlening
en kan de behandelaar waar nodig bijsturen om de klant
tevredenheid te verhogen. We voeren dit stapsgewijs in en
verwachten in september klaar te zijn.

Zakelijke MKB klanten kunnen vanaf begin dit jaar met al hun
juridische vragen terecht bij de Adviesdesk. Een groot deel van
de vragen kan door de medewerkers van de Adviesdesk worden
beantwoord. Een team van juristen is op de achtergrond aanwezig
voor specialistische vragen.

Wij streven ernaar om elke zaak door een vaste behandelaar
te laten behandelen. Toch zijn we soms genoodzaakt om zaken
over te dragen aan een andere behandelaar. Bijvoorbeeld als
een behandelaar met verlof gaat of vertrekt. Het is belangrijk dat
dit proces zo soepel mogelijk verloopt en dat er zo min mogelijk
vertraging ontstaat bij de behandeling van de zaak. Daarom
besteden we vanaf dit jaar extra aandacht aan een snelle
overdracht en een heldere en tijdige communicatie over het
(tijdelijke) vertrek van de behandelaar en wie hem vervangt.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2017 in
statistieken
Algemene tevredenheid

Hoe tevreden bent u over DAS in het
algemeen? U kunt een rapportcijfer geven
van 1 t/m 10.

Tevredenheid over de
rechtshulpverlening

Kunt u DAS rechtsbijstand een eindoordeel
geven, in de vorm van een rapportcijfer van
1 t/m 10?
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DAS doet jaarlijks onderzoek naar de beleving en tevredenheid van verzekerde klanten
die een polis bij DAS hebben. Dit is het klantonderzoek van MWM2. Daarnaast meten
we doorlopend de tevredenheid van klanten die rechtshulp van ons hebben gekregen.
Dit is het klantonderzoek van Millward Brown.

