
De ingebeelde klant 

 

Voor de meeste medewerkers van een organisatie is de klant nogal een abstract wezen. Keurig 

geportretteerd en geobjectiveerd in klantmonitoren. Maar ver weg.  

 

Veel van ons  hebben vaker te maken met klantbeelden dan met klanten zelf. Ik zal hier niet 

pleiten voor meer direct klantcontact en diepgravender marktonderzoek - daar zijn al 

pleitbezorgers genoeg voor. Integendeel: ik doe juist de oproep om klanten levendig te 

verbeelden. Met alle overdrijvingen die daarbij horen. Want verbeelding van de klant kan 

helpen om te zien wat écht belangrijk is. 

 

Ik licht dat toe door hierna twee fictieve klanten van de Belastingdienst aan u voor te stellen. 

 

<plaatje olga> 

 

Om te beginnen Olga. Hoe verander je een grijze overheidsmastodont in een vriendelijke 

dienstverlener? Antwoord: door Olga Zuiderhoek in te schakelen. Begin jaren negentig wist 

de bd zijn wat muizige imago op te frissen door Olga Zuiderhoek als de archetypische 

overheidsklant op te voeren.  

 

Met een mengeling van humor, zelfrelativering en Hollandse nuchterheid wist Olga  het beeld 

van de Belastingdienst spectaculair te kantelen. Hield je het vroeger wel voor je dat je bij de 

fiscus werkte, nu rapporteerden medewerkers steeds vaker dat ze op feestjes trots vertelden 

dat ze bij deze sympathieke overheidvernieuwer werkten.  

 

Natuurlijk lag het niet aan Olga alleen. De campagne was onderdeel van een 

verbieuwingsoperatie waarbij de Belastingdienst over 'klanten' en 'dienstverlening' begon te 

praten.   

 

Met succes. De Belastingdienst werd sympathiek. Hoe doe je dat eigenlijk: sympathiek 

gevonden worden? Allereerst door te zijn zoals iedereen. Ook in onze campagnes kreeg de 

Belastingdienst kreeg een gezicht. Dat van de vriendelijke Han, aan de andere kant van de 

balie, tegenover Olga. Die zou je graag als buurman hebben. 

 

Ten tweede door je te verplaatsen in de klant. "Leuker kunnen we het niet maken", vertelden 

we. Oftewel: wij weten heus wel dat we een beetje een ongemakkelijk product verkopen. 

 

De themaregel is er nog. Olga is al lang verdwenen. Er is een andere fictieve klant voor in de 

plaats gekomen. Minder zichtbaar, minder innemend misschien, maar wel een mens van vlees 

en bloed... 

 

<plaatje gemakszoeker> 

 

Ik zal hem of haar aan u voorstellen. Deze ijkpersoon heeft een pesthekel aan belastingen. 

Van de gedachte aan de belastingaangifte wordt hij of zij al moe. (Dat laatste hebben we echt 

onderzocht) Niet omdat ze de portemonnee raken, maar omdat belastingen gedoe, zorgen en 

denkwerk betekenen. We hebben ook een naam voor deze klant: de gemakzoeker. 

Gemakzoekers zijn voor van alles in: volleyballen of karten bijvoorbeeld. Maar dus niet voor 

administratieve rompslomp. 

 



Ik wil niet aanmatigend zijn, maar de kans is groot dat velen zich hier in deze ijkpersoon 

herkennen. Dat kan ik bewijzen  Gemakzoekers vormen het grootste segment van onze 

klanten. Daar hebben we keurig kwantitatief onderzoek naar gedaan.  

 

Hoe presenteer je een Belastingdienst aan gemakzoekers? Hoe wil je dat zulke klanten tegen 

jouw organisatie aankijken? Een beetje eigenwijs zeggen we dat dat niet de eerste vraag is om 

te  stellen. Belangrijker vinden we de vraag wat onze gemakzoekers minimaal moeten dóen? 

Dat willen we heel precies weten. Bijvoorbeeld: de vooringevulde gegevens even goed 

controleren. Voor 1 april je aangifte versturen.  

 

Wat maakt dan dat deze sympathieke maar gemakkelijk uitgevallen klant dit ook werkelijk 

doet? Nu kom ik terug bij onze slogan. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. 

Of: zoals een deelnemer aan een prijsvraag eens voorstelde: ''t Is rot, maar het mot... 
 
<plaatje leuker kunnen we het niet maken> 
 

In onze themaregel zie je twee elementen die cruciaal zijn voor het bevorderen van gedrag in 

een context van regelnaleving. Allereerst legitimiteit. Mensen moeten het rechtvaardig vinden 

wat je doet. Voor ons betekent dat vooral: dezelfde regels op dezelfde manier voor iedereen 

toepassen. Met de bewering "leuker kunnen we het niet maken" knipogen we heel even naar 

het gegeven dat we als Belastingdienst niets over belastingregels te zeggen hebben.  

 

Dat lijkt mischien een wat nuffige opstelling van de ambtenaar die de verantwoordleijkheid 

graag bij anderen laat. Maar voor ons berwijst de zinssnede vooral naar de 

vanzelfsprekendheid van belastingen. Iedereen doet het, het hoort erbij. Deze 

vanzelfsprekendheid willen we steeds onderstrepen. 

 

Het tweede element gaat over eenvoud. We kunnen het wel mákkelijker maken. En daar is 

onze gemakzoekende natuurlijk dol op. We presenteren korte actieplannen, eenvoudige 

routines. Het is zo gepiept. En we proberen ieder jaar met een boodschap te komen dat het 

wéér eenvoudiger is geworden.  

 

En zo kon het gebeuren dat onze ingebeelde klant Olga en haar gedroomde helper Han van 

het toneel verdwenen. Want de Belastingdienst het écht goed doet, hoeft de klant  niet meer te 

bellen. In plaats van sympathieke baliemedewerkers draait er een soepele machinerie die er 

onder de motorkap voor zorgt dat u met leukere dingen bezig kunt zijn.... 

 

<filmpje> 


