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“Het partnerschap van KPN en EarlyBridge, 

waarin in volledige transparantie met 

elkaar wordt samengewerkt is uniek. De 

continue verbetering die wordt doorgevoerd 

in de aanpak, in nauwe samenwerking 

met de business, zorgt voor een hogere 

klant- en medewerkerstevredenheid en 

kostenverlaging. De relatie tussen beide 

partijen is duurzaam en voelbaar in de 

trainingen die wij live hebben mogen mee 

maken. Hier is echt sprake van 1 + 1 = 3. 

Trainingen worden op zo’n manier gegeven 

dat het ook echt werkt. Het programma 

leverde overtuigende resultaten op; nooit 

eerder waren er zoveel +10 NPS scores per 

medewerker na een training. Ook de first-

time-fix was behoorlijk verhoogd. Het bereik 

was groot. Vierduizend mensen worden op 

deze wijze getraind.

De case was open over de obstakels die men 

bij de implementatie was tegengekomen, 

zoals wederzijds begrip over wat voor type 

trainers bij KPN passen. Dit maakte het 

partnership geloofwaardig voor de jury.”

GOUD

De jury zegt:

KPN & EarlyBridge
De grootste telecom- en ICT-dienstverlener 
van ons land is een partnership aangegaan met 
EarlyBridge voor zijn klantgerichtheidstrainingen. 
KPN wilde dat klanten beter werden geholpen 
aan de telefoon. Medewerkers van verschillende 
generaties hebben ieder hun eigen wensen 
voor ondersteuning, en daarom vroeg KPN het 
advies- en trainingsbedrijf EarlyBridge om hier 
over mee te denken en mee te werken aan een 
invulling. Door onder meer nieuwe media en 
gamification in te zetten, liggen de trainingen 
voor de medewerkers nu dicht bij hun dagelijkse 
praktijk. Wat medewerkers vooral hebben 
geleerd, is klanten een betere klantbeleving 
te bieden door uit te gaan van de vraag en de 
emotie van de klant, en producten te verkopen 
waaraan de klant echt behoefte heeft.
KPN is uiterst tevreden over de samenwerking 
met EarlyBridge; de afgelopen jaren is de -4 
NPS van KPN gestegen naar een +7 NPS. Rutger 
Barczuk, woordvoerder van KPN, verwoordt de 
algehele tevredenheid als volgt: “Werken met 
EarlyBridge is alsof je tijdens je vakantie je beste 
vrienden op je huis laat passen, als je terugkomt 
liggen de relevante 
poststukken op de 
juiste stapel en er 
staat een mooie 
bos bloemen 
op tafel.”
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