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Daarnaast hebben we klanten, klantensupportagenten 

en klantensupportmanagers over de hele wereld 

ondervraagd over hun benadering van de 

klantervaring. We hebben hun aanpak van de 

belangrijkste onderwerpen in klantensupport 

vergeleken met de beste gegevens over het feitelijke 

gebruik van supportoplossingen bij bedrijven. 

We wilden weten wat leiders in 
klantensupport onderscheidt 
van alle anderen, dus hebben 
we onderzocht hoe topbedrijven 
klantensupport aanpakken. Zendesk 
Benchmark, onze gegevensindex 
van 45.000 bedrijven die Zendesk 
gebruiken, heeft ons de nodige 
informatie geleverd.

Trends in de klantervaring – Zendesk 2019
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Onze gegevens
We gaan niet zomaar uit van wat klantensupportprofessionals zeggen te doen, maar kijken naar 
wat ze feitelijk doen. 

De manier waarop bedrijven hun supportoplossingen gebruiken, hebben we geanalyseerd met 
Zendesk Benchmark, onze index van productgebruiksgegevens van 45.000 bedrijven wereldwijd.

Via enquêtes en focusgroepen hebben we ook gesproken 
met:

1.850 
klanten

570 
klantensupportagenten

170
klantensupportmanagers

Benchmarkgegevens van meer dan 45.000 bedrijven wereldwijd
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In 6 landen 
Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
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Uw klanten vergelijken u met de beste 
en meest consistente klantervaring 
die ze ooit hebben gehad

Door nieuwe technologie waarmee bedrijven een directe relatie met de 

consument kunnen opbouwen, wordt de lat steeds hoger gelegd: 

Klanten vergelijken alle bedrijven met de allerbeste die ze kennen.

Op onze vraag welke sectoren de beste klantenservice bieden, kregen 

de reisbranche, financiële dienstverlening en detailhandel de hoogste 

score van onze klanten. Bedrijven in deze sectoren hebben 

vermoedelijk een voorsprong omdat ze toonaangevende innovatoren 

zijn. Ze gebruiken nieuwe digitale tools om rechtstreeks met klanten te 

communiceren, de aankoopervaring te vereenvoudigen en de 

bedrijfsvoering te verbeteren met krachtige gegevensanalyse.

Klanten hebben de laatste tijd waarschijnlijk ook meer contact gehad 

met bedrijven in deze sectoren. De detailhandel, reisbranche en 

financiële dienstverlening maken deel uit van de top vijf sectoren waar 

de meeste aanvragen worden verwerkt van klanten die Zendesk 

gebruiken.

Sectoren die een goede 
score krijgen van klanten:

• Reisbranche

• Financiële dienstverlening

• Detailhandel

Sectoren die een lage score 
krijgen van klanten:

• Overheid en non-profit

• Media en telecommunicatie

• Gezondheidszorg

Topbedrijven creëren een halo-effect

Reisbranche

Met Airbnb is een hele nieuwe economie 

opgekomen en zijn nieuwe manieren van 

reizen ontstaan doordat duizenden mensen 

hun huizen openstellen voor reizigers.

Financiële dienstverlening

LendingClub verbindt Amerikaanse 

kredietnemers en investeerders met 

elkaar via een online marktplaats die een 

ethische en eenvoudige manier biedt om 

toegang te krijgen tot krediet.

Detailhandel

Dollar Shave Club, een van de eerste 

direct-to-consumer abonnementsdiensten, 

biedt betaalbare scheerapparaten die 

rechtstreeks naar het adres van de 

abonnees worden gestuurd.

Klantenservice is de basis waarop toonaangevende bedrijven in de consumentensector hun merken hebben gebouwd.  

Klanten vergelijken alle bedrijven met de allerbeste die ze kennen.

Klanten zeggen dat op de consument gerichte 
bedrijven vooroplopen als het gaat om 
klantensupport. 

guide support guide support chatguide support
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Dit betekent echter niet dat het goed gaat met alle bedrijven die 

rechtstreeks diensten bieden aan klanten. De meeste B2C-bedrijven 

hebben het moeilijk, ondanks enkele schitterende voorbeelden die het 

meest bekend zijn bij klanten.

Het rechtstreeks leveren van diensten aan klanten is een van de grootste 

negatieve factoren voor de cijfers van een klantensupportteam. Een 

B2C-bedrijf heeft, in vergelijking met andere bedrijven en bij gelijke 

andere factoren, een meer dan 5% lagere CSAT en is gemiddeld 2,6 uur 

meer tijd kwijt aan het beantwoorden van klanten.

Minder tevredenheid, meer eisen
Klanten vergelijken iedereen nu met toonaangevende bedrijven. 

Daarnaast zijn ze vaak minder tevreden en stellen ze hogere eisen aan 

de interactie met klantensupport. 

Bij alle bedrijven die we wereldwijd hebben gemeten, kan een daling van 

de klanttevredenheid worden geconstateerd. De CSAT is in de afgelopen 

vijf jaar met 2,1% gedaald, van 94,6% in 2013 tot 92,5% in 2018. De 

afname van het afgelopen jaar bedroeg zelfs 0,9%.

% ondervraagde klanten

Wanneer u overweegt om iets te kopen bij een bedrijf, hoe belangrijk zijn dan de volgende kenmerken?

20100 4030 6050 80 9070 100

Prijs
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Reputatie

Belangrijk Niet belangrijk en niet onbelangrijk Onbelangrijk
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hogere verwachtingen hebben

C
SA

T 
%

94,6%

92,5%

100%

98%

96%

94%

92%

90%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dit sluit aan bij wat we van klanten horen. De helft van de klanten zegt 

dat ze veeleisender zijn dan een jaar geleden. Agenten, die de meest 

directe interactie met klanten hebben, merken dit ook op. 59% van de 

agenten vindt dat klanten hogere verwachtingen hebben.

Klanten hebben hogere verwachtingen dan 
vorig jaar

Klantenservice is een factor die meespeelt wanneer klanten besluiten 

met welke bedrijven ze willen werken. 84% van de klanten zegt dat 

klantenservice belangrijk is bij de keuze van een bedrijf voor hun 

aankopen. Dit is een hogere score dan voor factoren als gemak en 

reputatie.

Bedrijven hebben moeite om de toestroom van aanvragen van klanten 

bij te houden. Bedrijven die Zendesk gebruiken, hebben de afgelopen 

vijf jaar per dag 145% meer tickets verwerkt, terwijl het aantal teamleden 

slechts met 66% is toegenomen. De stijgende vraag van klanten, in 

combinatie met deze hogere verwachtingen, verklaart waarom de 

klanttevredenheid wereldwijd is gedaald.

Wat kunnen bedrijven daaraan doen? Uit onze gegevens blijkt dat 

proactieve investeringen in support en een klantenservice waarmee een 

bedrijf zich van de concurrentie onderscheidt, duidelijke pluspunten zijn. 

In dit rapport onderzoeken we in hoeverre de houding ten opzichte van 

de klantenservice aan het veranderen is, en gaan we in op de 

belangrijkste trends voor 2019 en hoe supportteams hierop het beste 

kunnen inspelen.

Trends in de klantervaring – Zendesk 2019
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Klanten verwachten 
nu al naadloze, 
volledig geïntegreerde 
omnichannel support

Omnichannel kanalen zijn eenvoudiger 
en beter geïntegreerd. Zowel klanten 
als supportteams profiteren hiervan.
• Klanten willen snelle en efficiënte 

oplossingen, en ze hebben er geen zin in 
om het probleem telkens opnieuw te 
moeten uitleggen.

• Klanten profiteren van gesprekken die 
moeiteloos verlopen, ongeacht het kanaal 
dat ze kiezen. 

• Supportteams hebben een kristalhelder 
beeld van de klant.

01

Eens Neutraal Oneens

Ik heb een gunstigere mening over bedrijven die doorzoekbare websites bieden

Ik verwacht samenwerking zodat ik mezelf niet hoef te herhalen

Ik begin met online middelen voordat ik contact opneem

10040

72%

69%

58%

23%

24%

25%

5%

7%

17%

% ondervraagde klanten

60 80200

% ondervraagde klanten

20 30100 40 50 60

Of ik een onmiddellijk 
antwoord nodig heb 54%

Het communicatiekanaal 
dat het snelste is om in 

contact te komen met een 
menselijke agent

50%

Tijd van de dag 49%

Of ik dat communicatiekanaal al 
eerder heb gebruikt 26%

Of het een 
communicatiekanaal is dat 
ik ook persoonlijk gebruik

9%

Het communicatiekanaal 
met de minste menselijke 

interactie
16%

Welke van de volgende factoren zijn van 
invloed op de methode die u kiest om contact 
op te nemen met klantensupport?

Klantenservice via meerdere kanalen is nog nooit zo populair geweest.

Klanten willen met merken kunnen communiceren op dezelfde manier als met 

vrienden en familie. Uit onderzoek van Conduent blijkt dat de gemiddelde 

klant vijf sociale kanalen gebruikt en twee om met merken te communiceren.

Maar klanten en supportteams melden dat bedrijven hun kanalen niet 

volledig op elkaar hebben afgestemd. Klanten hebben moeite om snelle 

oplossingen te krijgen en agenten beschikken niet over de volledige context.

Wat klanten het meest waarderen, zijn bedrijven die online middelen 

bieden voor selfservice en teams die samenwerken, zodat ze het 

probleem niet steeds opnieuw hoeven uit te leggen.

Uiteindelijk maken klanten gebruik van de kanalen die resultaten 

leveren. Slechts een kwart van de respondenten vindt het van belang of 

ze een kanaal al eerder hebben gebruikt. Ze gaan gewoon voor het 

kanaal waar ze het meest effectieve antwoord vinden. Welk kanaal ze 

kiezen, hangt waarschijnlijk af van factoren zoals de behoefte aan een 

onmiddellijk antwoord, de snelheid waarmee ze een agent kunnen 

bereiken en de tijd van de dag.

Meer dan 60% van de klanten zegt dat ze soms, vaak of altijd meer dan 

één kanaal gebruiken om contact op te nemen met de klantenservice.

Uit eerder onderzoek van Zendesk is gebleken dat klanten niet lang 

wachten om naar een ander kanaal te gaan. 85% van de klanten zal een 

andere contactmethode gebruiken als ze geen antwoord krijgen op hun 

eerste aanvraag. 44% wacht minder dan een uur.

Trends in de klantervaring – Zendesk 2019
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Gezocht: snelle en effectieve oplossingen
Klanten waarderen vooral snelle antwoorden en agenten die weten hoe 

ze een probleem kunnen aanpakken. Meer dan een derde van de 

respondenten hecht belang aan 24/7 beschikbaarheid. 

Agenten begrijpen de prioriteiten van de klant, want ook zij zijn van 

mening dat efficiënte reacties en een snelle oplossing de belangrijkste 

elementen van een goede klantervaring zijn. Bijna een derde van de 

agenten zegt dat het ook belangrijk is dat een supportagent vriendelijk 

moet zijn.

Wat zijn de belangrijkste aspecten van een 
goede klantervaring?

Supportagent weet hoe het 
probleem kan worden opgelost

Klant kan het probleem snel 
oplossen

Supportagent is vriendelijk

Supportagent heeft het dossier met 
de geschiedenis en informatie van 

de klant, zodat de klant zichzelf 
niet hoeft te herhalen

Support is 24/7 
beschikbaar (in realtime)

Support is beschikbaar via het 
gewenste kanaal van de klant

Het bedrijf biedt proactieve 
support

Klant kan online antwoorden 
vinden zonder contact op te 

nemen met een agent

Klant krijgt beloningen of 
freebies aangeboden

% ondervraagde klantenserviceagenten

0 10 20 4030 50

42%

39%

35%

29%

24%

23%

16%

16%

10%

Wat zijn de belangrijkste aspecten van een 
goede klantervaring?

% ondervraagde klanten

0 20 40 60

De supportagent weet hoe het 
probleem kan worden opgelost 51%

Ik kan mijn probleem snel 
oplossen 49%

Support is 24/7 
beschikbaar (in realtime) 36%

De supportagent is vriendelijk 25%

Ik hoef mijn informatie 
niet te herhalen 22%

Ik kan online antwoorden vinden 
zonder contact op te nemen met 

een agent
18%

Het bedrijf biedt proactieve 
support 15%

Ik krijg beloningen of freebies 
aangeboden 13%

Support is beschikbaar via de 
door mij gewenste 

contactmethode (bijv. live chat, 
telefoon, enz.)

35%

Goede CSAT Slechte CSAT

De waarde van positiviteit
Interacties met een positieve CSAT worden, ongeacht het 
kanaal, gekenmerkt door een 2,5 keer snellere antwoordtijd, 
4 keer snellere a�andelingstijd en 20% minder wachttijd 
voor klanten.

uu
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Eerste 

reactietijd
Tijd tot 

oplossing
Wachttijd van 

aanvrager

3,8

10,7

3,1

12,7

3,0

14,7
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Slechte oplossingen leiden tot slechte ervaringen
Consumenten krijgen slechte ervaringen door geautomatiseerde 

telefoonstructuren, want hierdoor hebben ze moeite om een agent te 

bereiken, krijgen ze support op tijden die niet goed uitkomen, en moeten 

ze communiceren met agenten die de context van het probleem niet 

kennen. Ervaringen via de telefoon maken veel indruk, maar vaak niet op 

de goede manier. Mensen herinneren zich slechte support per telefoon 

meer dan slechte ervaringen op andere kanalen. 

De mening van agenten over de belangrijkste factoren die leiden tot 

slechte ervaringen, komt in grote lijnen overeen met de pijnpunten van 

de consument.

Wat zijn de ergerlijkste aspecten van een slechte 
klantervaring?

Geautomatiseerd 
telefoonsysteem waardoor het 

moeilijk is om een menselijke 
agent te bereiken

Klantensupport is alleen 
beschikbaar op uren die niet 

goed uitkomen

Ik moet mijn informatie 
meerdere malen herhalen

In contact komen met 
support is te moeilijk

56%

53%

45%

Agent heeft onvoldoende 
klantgegevens in het dossier

Ik kan de gezochte informatie 
niet online vinden

23%

20%

36%

% ondervraagde klanten

0 20 40 60

Wat zijn de ergerlijkste aspecten van een slechte 
klantervaring?

% ondervraagde klantenserviceagenten

0 10 20 4030 50

Klant moet de informatie 
meerdere malen herhalen 41%

Klant kan het probleem niet snel 
oplossen 38%

Geautomatiseerd 
telefoonsysteem waardoor 

klanten moeite hebben om een 
menselijke agent te bereiken

37%

29%Agent heeft onvoldoende 
klantgegevens in het dossier

25%Klant kan de gezochte informatie 
niet online vinden

20%
De voorkeursmethode van de 

klant om contact op te nemen met 
support is niet beschikbaar

19%
Klantensupport is alleen 

beschikbaar op uren die niet 
goed uitkomen

Kanaalvoorkeuren en de onvervulde behoefte 
aan selfservice
Telefoon en e-mail zijn nog steeds de twee populairste kanalen onder 

consumenten. Deze worden ook het vaakst aangeboden door supportteams, 

zo blijkt uit de antwoorden die klantensupportmanagers geven in enquêtes.

Maar er is een duidelijk verschil tussen wat klanten willen en wat 

supportteams bieden. Het aantal klanten dat gebruik wil maken van 

selfservice, is bijna twee keer zo groot als het aantal bedrijven dat deze 

service aanbiedt: 40% van de klanten begint met een zoekmachine of 

Helpcenter wanneer ze contact zoeken met support, maar slechts 

ongeveer 20% van de teams biedt selfservice aan. 

E-mail is ook een veel gebruikt kanaal: de helft van de klanten geeft hier 

de voorkeur aan en bijna driekwart van de teams biedt dit kanaal aan.

Telefoon 68%

E-mail 47%
Zoekopdracht/

Helpcenter

Chat 34%

Contactformulier 
22%

72% e-mail
69% telefoon

43% chat

38% contactformulier

29% sociale media

23% Helpcenter

Sociale media 9%

41%

% klanten dat dit 
gebruikt

% supportteams dat 
dit aanbiedt
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38% contactformulier

Hoe lost u doorgaans uw problemen met 
een bedrijf op?

Chat 34%

Online contactformulier 22%

Sms/tekstbericht

Niets van het genoemde

6%

1%

41%
Een zoekmachine of 

Veelgestelde 
vragen/Helpcenter

9%Sociale media

% ondervraagde klanten

0 10 20 40 50 6030 70

Telefoon 68%

E-mail 47%

Telefoon en e-mail zijn populair in alle leeftijdsgroepen. 68% van de 

consumenten zegt dat ze een probleem telefonisch hebben opgelost, 

waarmee dit verreweg het meest gebruikte kanaal is.

Trends in de klantervaring – Zendesk 2019
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De case voor omnichannel support
Bij de bedrijven die Zendesk gebruiken, zijn chat, telefoon en Facebook 

de snelst groeiende kanalen.

De productiefste supportteams maken vooral gebruik van live kanalen: 

Productieve teams verwerken minstens een derde meer tickets via live 

kanalen zoals chat en telefonische support. Klanten krijgen via live 

kanalen ook veel sneller een reactie. Via chat en de telefoon krijgen ze 

binnen enkele minuten een antwoord, maar tickets die via e-mail en 

webformulieren zijn gemaakt, worden gemiddeld pas na een paar uur 

beantwoord.

Een echte omnichannel aanpak, waarbij traditionele supportkanalen, 

selfservice, chat en telefonische support zijn geïntegreerd, levert 

resultaten. Met deze aanpak kunnen bedrijven profiteren van de beter 

presterende live kanalen en worden zelfs de prestaties van 

standaardkanalen, zoals e-mail en webformulier, verbeterd. 

Bedrijven die Zendesk Suite gebruiken

10%
snellere antwoorden aan klanten

17% 
snellere oplossingen voor tickets

Tijdens ons onderzoek naar de prestaties van supportteams vóór en na 

de invoering van Zendesk Suite, de kant-en-klare omnichannel oplossing 

van Zendesk, ontdekten we dat de klanten van deze bedrijven twee 

maanden na ingebruikname van Suite bijna 10% minder tijd kwijt waren 

aan het wachten op een eerste antwoord en dat hun aanvragen 

17% sneller werden opgelost.

Hoe lost u doorgaans uw problemen met een bedrijf op?

Telefoongesprek Een zoekmachine of 
Veelgestelde 

vragen/Helpcenter

Chat Sociale media

Generatie Z Millennials Generatie X Babyboomers
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56% 53%

67%

80%
72%

52%

34% 34%

43% 44%

33%
27%

16%
20%

7%
3%
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Jongeren gebruiken liever selfservice: bijna driekwart van de 

respondenten van Generatie Z en meer dan de helft van de millennials 

zeggen te beginnen met een zoekopdracht of het Helpcenter van een 

bedrijf. Jonge mensen hebben er ook meestal minder moeite mee om 

contact met support op te nemen via chat, sociale media en sms.

Trends in de klantervaring – Zendesk 2019
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Door support te zien als een 
open gegevensplatform 
hebben bedrijven meer tijd 
om de gebruikerservaring 
te verbeteren

• De beste technologieplatforms verbinden 
de klantgegevens uit alle 
bedrijfstoepassingen om de essentiële 
context vast te leggen.

• Doordat uw technologie en agentworkflows 
gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt, 
blijven uw teams altijd up-to-date.

• Door support te integreren in de eigen site 
of mobiele app kunnen antwoorden worden 
gegeven zonder dat de klant daar extra 
moeite voor hoeft te doen.

02

Wanneer u met een klantensupportagent 
communiceert, tot welke soorten gegevens 
moet de agent dan toegang hebben volgens u?

Status van mijn meest recente 
order (verzending, levering, enz.)

Gegevens over de 
ordergeschiedenis

Zo min mogelijk, ik vind het niet 
prettig als bedrijven toegang 

hebben tot mijn gegevens

52%

50%

28%

27%

17%

14%

4%

Persoonlijke gegevens (adres, 
geboortedatum, geslacht, enz.)

Aanbevolen artikelen op basis 
van mijn aankoopgeschiedenis

Creditcard gebruikt voor 
de laatste aankoop

Aanbevolen artikelen op basis 
van mijn zoekgeschiedenis

Niets van het genoemde

% ondervraagde klanten

0 20 40 60

20%

Nu klanten steeds meer eisen stellen aan de klantenservice, is het van 

cruciaal belang dat bedrijven flexibel de volledige klantervaring kunnen 

beheren, inclusief het gegevensplatform van het bedrijf, de technologie 

die klanten gebruiken en de gesprekken met agenten die ze voeren via 

deze technologie. 

Een supportoplossing moet gemakkelijk zijn voor zowel klanten als 

agenten, snel kunnen worden aangepast aan veranderende 

verwachtingen en bedrijfsbehoeften, en modern genoeg zijn om verder 

te kunnen worden uitgebouwd tegen minimale overheadkosten.

Klanten verwachten verbonden gegevens
Bijna 70% van de consumenten verwacht dat supportteams 

samenwerken, zodat ze het probleem niet steeds opnieuw hoeven uit te 

leggen. Dit betekent dat bedrijven klantgegevens uit alle onderdelen van 

de klantervaring moeten beheren en dat ze slechts één klantdossier 

bijhouden voor alle kanalen, apparaten en aanvragen. 

Klanten van alle leeftijden hechten er doorgaans het meeste belang aan 

dat bedrijven de status en geschiedenis van hun orders bijhouden, zodat 

ze zeker weten dat hun aanvragen worden opgelost.

Trends in de klantervaring – Zendesk 2019
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Jongere klanten willen eerder dat supportteams gepersonaliseerde 

aanbevelingen doen en bijhouden welke creditcard is gebruikt voor 

hun laatste aankoop. Interessant is dat mensen van de generatie Z en 

millennials ook het meest wantrouwig zijn als het gaat om 

gegevensmisbruik. Bijna een derde van deze beide groepen 

wil dat bedrijven zo min mogelijk informatie bewaren.

Wanneer u met een klantensupportagent communiceert, tot welke soorten gegevens moet de 
agent dan toegang hebben volgens u?

Generatie Z Millennials Generatie X Babyboomers
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Zo min mogelijk; ik vind het niet 
prettig als bedrijven toegang 

hebben tot mijn gegevens
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33%

25%
27% 27% 26%

19%
15%

25% 26%
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10%

Aanbevolen artikelen op 
basis van mijn 

aankoopgeschiedenis
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Wanneer u met een klantensupportagent communiceert, tot welke soorten gegevens moet de 
agent dan toegang hebben volgens u?

Generatie Z Millennials Generatie X Babyboomers
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Status van mijn meest 
recente order (verzending, 

levering, enz.)

38% 41%

49%

64%

33%

44%

52% 55%

20%
24%

28% 31%

Gegevens over de 
ordergeschiedenis

Persoonlijke gegevens 
(adres, geboortedatum, 

geslacht, enz.)
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Oudere generaties hechten er vaker meer belang aan dat bedrijven 

hun status en de geschiedenis van hun orders en persoonlijke 

gegevens bijhouden.
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Toonaangevende teams zien support als een 
open en flexibel platform
Productieve supportteams slagen er beter in om identificatiekenmerken 

voor klanten (e-mails, apparaten, demografische informatie, enzovoort) 

bij te houden en op te slaan als volledige klantdossiers. Teams kunnen 

deze informatie vervolgens gebruiken om aanvragen te beantwoorden, 

proactief te communiceren en te begrijpen welke klantensegmenten de 

meeste waarde hebben.

De beste teams importeren en exporteren gegevens van en naar hun 

supportsoftware met API‘s, apps en integraties, zodat agenten over alle 

informatie beschikken die ze nodig hebben en klanten het probleem niet 

steeds opnieuw hoeven uit te leggen.

Schalen met API's 

Supportteams kunnen API's gebruiken om te schalen, zodat ze grote 

hoeveelheden tickets kunnen beheren, aanvragen sneller kunnen 

oplossen en de wachttijden voor klanten kunnen verminderen. API‘s 

maken ook de integratie met andere tools of diensten mogelijk om het 

werk van uw teams te versnellen, zoals klantgegevens bijwerken, tickets 

maken, ticketgegevens migreren, gebruikers in bulk bewerken en 

klantgegevens doorzoeken om agenten van informatie te voorzien. 

Door API‘s te gebruiken hoeven ontwikkelaars geen bedrijfseigen talen 

en frameworks te leren, want een enkele set API-eindpunten volstaat om 

toegang te krijgen tot klantgegevens.

Bedrijven die API's gebruiken, lossen tickets 21% sneller op en beheren 

drie keer zo veel aanvragen. De wachttijd voor klanten voordat een 

agent reageert, is 35% korter.

Apps en integraties van derden maken één enkele weergave van 

gegevens mogelijk 

Door ingebouwde apps en integraties krijgen supportteams inzicht in 

klantgegevens die zich in andere systemen bevinden. Hierdoor kunnen 

agenten effectief samenwerken en hebben klanten een consistente 

ervaring op de verschillende platforms. 

De meeste bedrijven in onze steekproef maken gebruik van apps en 

integraties, en 89% van de bedrijven gebruikt er minstens één. Bij de 

productieve teams worden gemiddeld een derde meer apps en 

integraties gebruikt.

Bedrijven die API's gebruiken

21%
snellere oplossing voor 

klanten

35% 
minder wachttijd voor een 

reactie

Welke tools/apps/integraties gebruikt uw 
klantensupportteam momenteel?

% ondervraagde klantenserviceagenten

0 10 20 4030

Enquêtes onder klanten 35%

Sociale media 28%

Training van agenten 27%

Weet niet 22%

Personeelsbeheer 21%

Samenwerking 13%

CRM 11%

Facturering en ERP 11%

E-commerce 11%

Geautomatiseerde marketing 11%

Vertaling 8%

BI en analyse 5%

Kleinere supportteams lopen het meeste risico wanneer ze zonder 

feedback van klanten werken. Een van onze bevindingen was dat slechts 

een derde van de kleine en middelgrote bedrijven de tools heeft om 

feedback van klanten te verzamelen. Bij grote ondernemingen beschikt 

de helft over deze instrumenten.

Supportteams die gebruikmaken van klantenenquêtes

% ondervraagde klantenserviceagenten

0 10 20 4030 50

1–9 agenten 30%

10–49 agenten 31%

50–99 agenten 35%

100–499 agenten 39%

500+ agenten 46%

Volgens agenten zijn klantenenquêtes, sociale media en training van 

agenten de drie meest populaire. Het verzamelen van feedback van 

klanten is een grote kans voor supportteams. Twee derde van de teams 

doen hun werk zonder zelfs maar te beschikken over gegevens van 

klantenonderzoek, zoals CSAT.
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Aangepaste apps maken gegevens toegankelijk voor agenten

Soms zijn vooraf gebouwde apps en integraties niet genoeg. 

Supportteams hebben klantgegevens nodig om agenten context 

te geven, de workflows van agenten te verbeteren en inzichten te 

krijgen uit analyses. 

Hiervoor kunnen aangepaste apps worden gemaakt die de functionaliteit 

van een supportoplossing uitbreiden, zodat agenten over meer 

informatie beschikken.

Neem bijvoorbeeld een IT-team dat computers van medewerkers 

onderhoudt en dat details over de betreffende machine wil opnemen in 

de supporttickets die werknemers verzenden. Dit team kan dan een 

nieuw type computerobject definiëren en vervolgens voor afzonderlijke 

computers een object maken om details over de betreffende computers 

op te slaan. 

Bedrijven die gebruikmaken van aangepaste apps, lossen klantaanvragen 

44% sneller op en verwerken 5,5 keer zoveel aanvragen. Productieve 

teams maken doorgaans 25% vaker gebruik van aangepaste apps.

Geen aangepaste apps Meer dan 1 aangepaste app

uu
r
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Wachttijd van 

aanvrager
Tijd tot eerste 

oplossing

6,8
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De beste supportteams steunen op 
klantgegevens
Met een open CRM-platform gebaseerd op klantgegevens kunnen 

supportteams klantaanvragen beter beheren en hun agenten volledige 

context bieden. Daarnaast kunnen ze eenvoudig nieuwe kanalen 

toevoegen en support integreren daar waar klanten contact zoeken.

79% van de klantensupportmanagers gaf aan dat ze het komende jaar 

minstens één nieuw kanaal willen toevoegen. Zij noemden een groeiend 

aantal klanten en de noodzaak om sneller te kunnen reageren als 

belangrijkste redenen. Managers denken hierbij vooral aan e-mail en 

chat/sms: respectievelijk 23% en 20% hebben plannen om hiermee te 

beginnen.

Wat was de belangrijkste reden voor uw team 
om een nieuw kanaal toe te voegen?

% ondervraagde klantenservicemanagers

0 10 20 30 40

We hebben meer klanten 
gekregen 35%

We moesten onze 
reactiesnelheid verhogen om de 
klanttevredenheid te handhaven 

of te verbeteren
28%

Het maakte deel uit 
van het softwarepakket 27%

Nieuwe leidinggevenden 23%

We moesten de kosten verlagen 20%

Web Widget van Zendesk, waarmee supportteams selfservice-inhoud, 

een contactformulier, live chat of een aanvraag voor terugbellen op het 

web kunnen aanbieden, wordt het meest gebruikt door op consumenten 

gerichte bedrijven. 53% van de bedrijven die Web Widget gebruiken, zijn 

B2C-bedrijven. 

Hetzelfde geldt voor Mobile SDK van Zendesk, waarmee bedrijven 

support kunnen integreren in hun mobiele apps voor klanten. Bedrijven 

in de sectoren entertainment en gaming, reizen, marketing en financiële 

dienstverlening lopen voorop bij de integratie van support in mobiele 

apps. Twee van deze vier sectoren (reizen en financiële dienstverlening) 

werden door klanten genoemd als de sectoren met de beste 

klantervaring.

24%
waarschijnlijker dat ze Web 

Widget gebruiken

16% 
waarschijnlijker dat ze Mobile 

SDK gebruiken

B2C-bedrijven lopen voorop als het gaat om het bieden van naadloze 

support en de integratie van supportkanalen (zoals selfservice, tickets 

per e-mail en chat) in websites, slimme apparaten en mobiele apps om 

het klanten gemakkelijker te maken contact te leggen. Productieve 

supportteams bieden doorgaans ook vaker support die is geïntegreerd in 

de eigen systemen.

Productieve teams doen meer om support te 
integreren in de eigen systemen
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Klanten willen proactieve 
betrokkenheid, maar bedrijven 
zijn er nog niet klaar voor

Proactieve betrokkenheid is dat u manieren 
bedenkt om de klantervaring te verbeteren 
zonder dat de klant erom vraagt of zelfs maar 
weet dat de mogelijkheid bestaat. 

Er zijn diverse mogelijkheden:
• Een chat naar een klant sturen met een 

update over een recente order

• Een klant een sms sturen over een nieuwe 
deal

• Contact opnemen met een klant voordat 
deze een probleem heeft met uw product

Bijna 90% van de klanten zegt een gunstigere of neutrale mening te 

hebben over bedrijven die proactief zijn. 

Dit komt overeen met de bevindingen van onderzoek in de sector. Een 

onderzoek van inContact heeft aangetoond dat klanten over het 

algemeen positief zijn over proactieve betrokkenheid. 87% zegt dat zij 

graag proactief worden benaderd door bedrijven als het gaat om 

klantenservice.

03

41% neutraal

11% oneens

48% eens

Ik heb een gunstigere mening over bedrijven die 
proactieve support bieden.

Uw klanten verwachten dat u ze relevante informatie geeft, bijvoorbeeld 

over de status van een order of een korting. Ze nemen niet altijd contact 

met u op wanneer ze een probleem hebben. Dit is waar proactieve 

betrokkenheid van pas kan komen. 

Uit de Edelman Trust Barometer 2018 bleek dat slechts 48% van de 

Amerikaanse bevolking vertrouwen heeft in bedrijven, tegenover 58% in 

het jaar daarvoor, een neerwaartse trend die al tien jaar geleden is 

ingezet. Het is essentieel dat bedrijven proactief zijn in plaats van 

reactief, bijvoorbeeld door het sturen van nuttige berichten naar klanten. 

Maar geen spam.

Niet alle klanten waarderen dezelfde vormen van communicatie. Uit onze 

gegevens blijkt duidelijk dat mensen verschillend reageren op diverse 

vormen van proactieve benadering. Agenten melden ook dat proactieve 

betrokkenheid meestal nog een handmatige procedure is.

Enerzijds verwelkomen klanten berichten die een duidelijk voordeel 

bieden, zoals kortingen, informatie over problemen met een order en 

updates over leveringen. Ze zijn echter meer terughoudend als het gaat 

om echte proactieve klantensupport die anticipeert op hun vragen of 

die is bedoeld om de werklast van het supportteam te verminderen. 

Klaarblijkelijk ligt de lat dus hoger voor dit soort berichten. 

De deur staat (meestal) open voor proactieve 
betrokkenheid
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Minder doe-het-zelf, meer automatisering
Een positief punt is dat meer dan twee derde van de agenten zegt dat 

ze proactief contact opnemen met klanten. Dit betekent dat de meeste 

bedrijven al begrijpen hoe belangrijk proactieve betrokkenheid is om 

klanten de informatie te geven die ze nodig hebben.

Brazilië loopt voorop bij proactieve betrokkenheid. 85% van de 

Braziliaanse agenten zegt hiermee al te werken. De helft van de 

Braziliaanse respondenten zegt dat ze chat-apps gebruiken om contact 

op te nemen met klanten.

10% weet niet

24% nee

67% ja

Neemt uw team proactief contact op met klanten? Teams die proactief contact opnemen met klanten

% ondervraagde klantenserviceagenten

0 20 40 8060 100

VK 68%

Brazilië 85%

VS 68%

Canada 67%

Australië 63%

Duitsland 48%

% ondervraagde klanten

Ik vind het prima als bedrijven me proactief benaderen:

20 300 10 40 50 60 70 80 90 100

Eens Neutraal Oneens

Om updates te geven 
over mijn aankoop 60% 30%

Om informatie te geven over 
aanbiedingen, kortingen of upgrades 54%

Met tips over het gebruik van een net 
aangeschaft product of dienst 52%

Met nieuws over producten/
gebeurtenissen waarin ik ben 

geïnteresseerd
44%

Om te anticiperen op 
vragen die ik misschien heb 42%

31%

33%

36%

40%

10%

14%

15%

20%

18%

Bijna 80% van de klanten is het ermee eens of is neutraal als bedrijven 

ze informatie geven over hun orders, of bedrijfsnieuws, aanbiedingen, 

antwoorden op vragen en tips voor productgebruik sturen.

Het is niet verrassend dat klanten willen weten wat uw bedrijf voor ze 

kan doen. Ze zijn het meest geïnteresseerd in updates over orders en 

voordelige aanbiedingen. Ze zijn echter minder enthousiast over 

bedrijven die anticiperen op hun vragen. Mogelijk is dit het gevolg van 

slechte ervaringen waarbij ze zijn benaderd op een manier die 

onaangenaam of irrelevant was of geen oplossing bood voor hun 

probleem.
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Agenten melden dat e-mail en telefoon de meest waarschijnlijke kanalen 

zijn om klanten proactief te benaderen. Dit geldt voor alle supportteams, 

ongeacht grootte, structuur, sector en doelgroep.

Welke kanalen gebruikt uw klantensupportteam 
om proactief contact op te nemen met klanten?

% ondervraagde klantenserviceagenten

0 10 20 4030 50

E-mail 50%

Telefoon 42%

Sms 17%

Chat-apps (FB 
Messenger, 

WhatsApp, enz.)
15%

Chat 13%

In-app op mobiele
apparaten 10%

Pushmeldingen
via het web 8%

Waarom neemt uw bedrijf proactief 
contact op met klanten?

% ondervraagde klantenserviceagenten

0 2010 4030

We willen potentiële klanten 
informatie geven over onze 

producten (bijv. abonnement 
op de nieuwsbrief, promoties)

31%

We willen de verkoop 
stimuleren of aanbiedingen en 

kortingen aanbieden
29%

We willen updates over 
orders geven 24%

We willen klanten helpen 
begrijpen hoe ze een pas 
gekocht product moeten 

gebruiken
21%

We willen het aantal tickets 
voor klantensupport 

verminderen
13%

Deze kanalen werken goed voor persoonlijke interactie om problemen 

van individuele klanten op te lossen, maar het is onwaarschijnlijk dat ze 

op een systematische manier worden gebruikt om problemen van 

klanten te voorkomen. Proactieve betrokkenheid met klanten via 

eenmalige interacties is een nieuwe uitdaging voor supportteams, want 

drukke agenten moeten klanten nu ook nog op een nieuwe manier 

ondersteunen. 

Kanalen die hiervoor nu nog weinig worden gebruikt maar gemakkelijk 

beschikbaar kunnen worden gemaakt via software, zoals pushmeldingen, 

in-app berichten en chat, bieden een kans voor supportteams.

Lagere kosten en minder werklast voor agenten
Supportteams gebruiken proactieve betrokkenheid vooral voor sales- en 

marketingactiviteiten. Dit doen ze door bestaande klanten deals of 

kortingen aan te bieden en door potentiële klanten meer 

productinformatie te geven via nieuwsbrieven en promoties.

Proactieve betrokkenheid die is bedoeld om klantensupport te helpen, 

zoals communicatie om de inspanningen van de klant te verminderen, 

om te voorkomen dat klanten problemen met een product hebben, of om 

het aantal tickets te verminderen, is echter nog geen gangbare praktijk. 

Slechts 13% van de klantensupportteams die proactieve betrokkenheid 

inzetten, doen dit om te anticiperen op problemen van klanten of om het 

aantal tickets te verminderen.

Aangezien klanten liever niet worden benaderd voor pogingen om te 

anticiperen op hun vragen, moeten bedrijven hogere normen toepassen 

voor dit soort communicatie. Wanneer klanten worden benaderd, moeten 

teams dus beschikken over robuuste gegevens over de voorkeuren en 

het gedrag van de klant. 

Een voorbeeld van waar dit goed werkt: Een agent kan contact opnemen 

wanneer een gebruiker ontevreden is dat een populaire videogame 

crasht. Volgens agenten zijn entertainment en gaming, sociale media en 

software de sectoren waar bedrijven het meest geneigd zijn tot 

proactieve betrokkenheid. Dit is logisch, want deze sectoren zijn 

waarschijnlijk meer ervaren in het gebruik van gegevens. 

Bedrijven in de sectoren media en telecommunicatie, marketing en 

reclame, en bij de overheid en non-profitorganisaties zijn het minst 

geneigd tot proactieve betrokkenheid. Bedrijven in twee van de drie 

van deze sectoren (media en telecommunicatie, en overheid en 

non-profitorganisaties) werden door klanten genoemd als bedrijven die 

de slechtste support bieden. Het feit dat geen proactieve support wordt 

geboden, kan symptomatisch zijn voor een gebrek aan klantgerichtheid 

of een gebrek aan gegevens van bedrijven in deze sectoren.

Wat moeten bedrijven doen als het gaat om proactieve betrokkenheid? 

Wij raden u aan om een oplossing te gebruiken die de proactieve 

betrokkenheid automatiseert via software. Hierdoor worden dure 

handmatige contacten voorkomen en hebben agenten meer tijd om 

complexere aanvragen te behandelen.
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De beste supportteams maken 
al gebruik van AI om klanten 
een goede ervaring te bieden

• De algemene verwachting is dat AI een grote 
impact zal hebben op klantensupport. 

• Gartner schat dat AI in 2020 een rol zal 
spelen bij een kwart van de interacties van de 
klantenservice.

• AI kan agenten helpen met geautomatiseerde 
acties, voorspellende analyses, chatbots en 
virtuele assistenten. AI kan herhaalde aanvragen 
behandelen, waardoor menselijke agenten de 
complexere vragen kunnen aanpakken.

04

% ondervraagde klanten

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over AI 
en de impact ervan op klantensupport.

20 300 10 40 50 60 70 80 90 100

Eens Neutraal Oneens

Dankzij AI heb ik 24/7 
toegang tot support 53% 35% 13%

AI is nuttig voor complexe problemen 30% 35% 35%

Ai is handig voor
eenvoudige problemen 57% 31% 12%

Ik geef de voorkeur aan interactie 
met een menselijke agent 70% 25% 6%

Door AI is de interactie met 
klantensupport verwarrender 47% 41% 12%

Dankzij AI kan ik makkelijker zelf de 
antwoorden vinden die ik nodig heb 41% 37% 22%

38% 33% 29%Dankzij AI kunnen bedrijven meer 
persoonlijke support bieden

Klantenservice kan worden gezien als de meest relevante praktische 

toepassing van AI in bedrijven, maar deze mogelijkheid wordt nog lang 

niet volledig benut door supportteams.

De meerderheid van de klanten zegt de voorkeur te geven aan een 

menselijke agent. In de meeste landen waar we consumentenonderzoek 

hebben uitgevoerd, zegt slechts een derde wel eens te hebben 

gecommuniceerd met een supportbot, en ongeveer 80% hiervan zegt 

dat ze later nog contact hebben gehad met een menselijke agent.  

De meeste agenten zeggen dat hun supportteams nog geen gebruik 

maken van AI om aanvragen van klanten te behandelen.

Deze reacties wijzen er waarschijnlijk op dat mensen zich nog niet erg bewust 

zijn van AI, ondanks het feit dat AI al veel aspecten van ons dagelijks leven 

beheerst. Supportteams die bots en andere AI-functies hebben ingevoerd, 

profiteren er nu al van: de productieve supportteams die Zendesk gebruiken, 

maken waarschijnlijk ook twee keer zo vaak gebruik van AI.

Klanten zien AI als een opkomende technologie
Consumenten zijn nog niet overtuigd van de voordelen van AI. Bijna driekwart 

van de klanten zegt de voorkeur te geven aan interactie met een menselijke 

agent. Toch stemt ongeveer de helft van de respondenten in met een aantal 

kernvoordelen van AI, zoals: AI is handig om eenvoudige problemen op te 

lossen, en AI stelt supportteams in staat 24/7 service te verlenen.
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Jongere generaties, de generatie Z en millennials, zijn over het 

algemeen optimistischer over de voordelen van AI voor de 

klantenservice. De helft of meer van deze jongere klanten denkt dat AI 

zal leiden tot meer persoonlijke support.  

Dezelfde respondenten denken echter ook dat AI tot meer verwarring 

leidt bij support, mogelijk doordat ze beseffen dat bots vaak worden 

ingezet bij de klantenservice zonder dat bedrijven hiervoor een 

strategische aanpak hebben.

Babyboomers hebben meer twijfels en zijn er minder van overtuigd dat 

AI nut heeft voor zaken als het oplossen van eenvoudige of complexe 

problemen, de beschikbaarheid van 24/7 support, het gemakkelijker 

beantwoorden van vragen, of het bieden van meer op de persoon 

afgestemde support. Zij geven over het algemeen de voorkeur aan 

menselijke agenten.

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over AI en de impact 
ervan op klantensupport.
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Bijna twee derde van de klanten in alle landen zegt dat ze de afgelopen 

zes maanden geen contact hebben gehad met een klantensupportbot of 

dat ze het niet weten. Dit betekent dat de consument zich weinig bewust 

is van AI in de klantenservice. Braziliaanse klanten zijn de uitzondering: 

bijna 60% van de respondenten zegt dat ze onlangs met een supportbot 

hebben gecommuniceerd.

Het idee dat AI de mens heeft vervangen, blijft een mythe. 

Meer dan 80% van de klanten zegt dat ze hebben gecommuniceerd 

met een supportbot, maar daarna contact hebben gehad met een mens.

60%
van de Braziliaanse klanten heeft onlangs gecommuniceerd met een bot 
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Grote teams blijven achter bij AI
Agenten denken dat niet meer dan een kwart van de teams AI gebruikt 

(met uitzondering van Brazilië). 

Fulltime of geheel uitbestede teams maken het meest gebruik van AI: 

bijna een derde van beide categorieën zet AI-tools of -functies in. De 

reden hiervoor is ongetwijfeld dat deze teams het meest onder druk 

staan om de activiteiten te optimaliseren en kosten te besparen door 

bots in te zetten voor de afhandeling van herhaalde aanvragen.

Kleine tot middelgrote supportteams maken ook vaker gebruik van AI: 

tussen een kwart en een derde van deze teams gebruikt bots. Deze 

teams zijn beter in staat om nieuwe technologie toe te passen, omdat ze 

zich soepeler kunnen aanpassen dan een hele onderneming. 

Uit het onderzoek blijkt dat grotere supportteams het meeste profijt 

kunnen behalen door AI in te voeren, aangezien bijna 85% van de 

grotere teams nog geen AI gebruikt. Dit komt overeen met de gegevens 

van bedrijven die Zendesk gebruiken: slechts 5,3% van de supportteams 

van grote ondernemingen maakt gebruik van AI, tegenover 7,6% van de 

middelgrote teams en 5% van de kleine bedrijven.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat bedrijven die na 1998 zijn 

opgericht, veel meer geneigd zijn om bots te gebruiken. 38% van deze 

bedrijven maakt gebruik van AI, vergeleken met 16% van de bedrijven die 

vóór 1998 zijn opgericht, volgens de resultaten van de enquête onder 

agenten.

85%
van de grote supportteams maakt geen gebruik van AI

Gebruikt u in uw dagelijkse werkzaamheden 
AI-tools of -functies voor uw klantensupport?

% ondervraagde klantenserviceagenten
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Agenten kennen enkele van de belangrijkste voordelen van AI. Op de 

vraag naar de impact van AI antwoorden agenten vooral dat ze met AI 

24/7 service kunnen implementeren en de kosten kunnen verlagen. 

Ze zijn zich ook bewust van de nadelen. Ongeveer 40% denkt dat de 

implementatie van AI veel tijd en middelen kost en dat AI de plaats kan 

innemen van menselijke agenten.

Bedrijven die in de afgelopen 20 jaar zijn gestart, 
maken twee keer zo vaak gebruik van AI

38%
van de na 1998 opgerichte 

bedrijven gebruikt AI

16% 
van de vóór 1998 opgerichte 

bedrijven gebruikt AI

% ondervraagde klantenserviceagenten

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken over de impact van AI 
op uw dagelijkse werkzaamheden.
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Dankzij AI hebben onze klanten 
24/7 toegang tot support

Dankzij AI kunnen de kosten van 
klantensupport worden verlaagd

Het implementeren van AI voor 
klantensupport vereist een aanzienlijke 

hoeveelheid middelen (tijd, geld, enz.)

Ik ben bang dat er door AI geen behoefte 
meer is aan menselijke agenten

Dankzij AI kan ik meer 
persoonlijke support bieden

Dankzij AI heb ik nieuwe vaardigheden 
moeten leren en kan ik ingewikkeldere 

problemen aanpakken
Dankzij AI kan ik tickets 

e�ciënter oplossen

AI veroorzaakt meer verwarring en/of 
ergernis bij onze klanten
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AI is bepalend voor ons leven
Supportteams maken nog maar weinig gebruik van AI en 

consumenten weten er nog weinig van, maar AI helpt bedrijven nu al 

om efficiënter in te spelen op de behoeften van de consument. Een 

taxi zoeken, online winkelen en dating worden allemaal mogelijk 

gemaakt door AI. 

Sectoren die meer ervaring hebben met gegevens, zullen eerder 

gebruikmaken van AI. Meer dan 10% van de bedrijven die Zendesk 

gebruiken en die actief zijn in de sectoren entertainment en gaming, 

webtoepassingen, webhosting en sociale media, passen AI toe.

 

Industrieën die het vaakst AI gebruiken

1. Entertainment en gaming (11,4%)

2. Webtoepassingen (11,1%)

3. Webhosting (10,8%)

4. Sociale media (10,4%) 

Industrieën die het minst AI gebruiken

1. Energie (1%)

2. IT en consulting (2,5%)

3. Persoonlijke en zakelijke supportservices (3,5%)

4. Overheid en non-profitorganisaties (3,7%)

Op Zendesk zijn al meer dan een miljoen tickets opgelost via AI-tools 

en -functies in combinatie met selfservice, waardoor organisaties 

minder kosten hebben, klanten op elk gewenst moment accurate 

antwoorden krijgen en agenten meer tijd hebben om complexere 

aanvragen te behandelen. 

Tickets die worden behandeld door Answer Bot van Zendesk, met een 

zelflerend systeem om vragen te helpen beantwoorden, worden 

meestal binnen twee minuten opgelost.

Hoe meer AI wordt gebruikt, hoe productiever het supportteam is. 

Productieve teams maken twee keer zo vaak gebruik van AI-functies: 

8,7% van de productiefste teams gebruikt de AI-functies van Zendesk, 

vergeleken met 4,8% van de andere bedrijven. 

Door AI kunnen supportteams en machines samenwerken, dus een 

win-winsituatie voor zowel agenten als klanten. Supportteams die 

gebruikmaken van de AI-functies van Zendesk, constateren een 

duidelijke verbetering van de efficiëntie: ze lossen tickets 21% sneller op, 

er wordt twee keer zo vaak gebruikgemaakt van selfservice en ze 

verwerken zes keer zo veel aanvragen als hun concurrenten.

De mogelijkheden van AI*

AI is er al

20%
van de tijd van agenten 

wordt besteed aan het 

opzoeken van informatie 

over problemen van klanten

*TechValidate-enquête uit 2018 onder bedrijven die gebruikmaken van Zendesk

1,1 m
Answer 

Bot-oplossingen

225 k
uur bespaard voor uw 

agenten

2.800
jaar teruggegeven 

aan klanten

68%
van de agenten vindt het 

prettiger klanten te helpen met 

complexe problemen
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De juiste cultuur, het juiste 
proces en de juiste tools 
zijn essentiële factoren om 
succes te behalen

Klantensupportteams hebben de juiste software en middelen nodig. 

Dit betekent dat u uw managers en agenten de juiste structuur en tools 

moet bieden.

Uw agenten vertegenwoordigen uw merk. Het is dus essentieel dat ze 

beschikken over een stimulerende werkomgeving, op samenwerking 

gerichte tools en op metingen gebaseerde inzichten in de betrokkenheid 

van klanten bij uw organisatie.

Agenten willen een ondersteunende 
werkomgeving
De druk op supportteams is groot. 90% van de ondervraagde 

klantensupportmanagers voorspelt dat hun team het komende jaar meer 

aanvragen krijgt te behandelen. 80% van de managers voorspelt dat hun 

team zal worden uitgebreid, waardoor het werven en behouden van de 

juiste mensen om aan de toenemende vraag van klanten te voldoen 

belangrijker wordt dan ooit.

05

• De cultuur van uw supportteam moet zijn 
gericht op ondersteuning en samenwerking.

• Investeren in workflow en samenwerking 
tussen teams is essentieel. 

• De beste teams focussen op metingen. U hebt 
volledig inzicht in klanten en agenten nodig.
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CSAT en dienstverband van agent
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Welke van de volgende aspecten vindt u het 
belangrijkst om uw werk goed te doen?

Ondersteunende werkomgeving 46%

Meer training over de 
producten/diensten die mijn 

bedrijf aanbiedt
33%

% ondervraagde klantenserviceagenten
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De beste tools en software 32%

28%Klantensupport moet een hogere 
prioriteit krijgen bij mijn bedrijf

27%Beter management

26%Meer training over onze 
tools voor klantensupport

9%Ervaring opdoen met crossselling

22%Volledige context van de klant

Uit de gegevens van Zendesk blijkt dat de CSAT van een agent nauw 

samenhangt met het dienstverband. Agenten die al langer in dienst zijn, 

worden meer gewaardeerd door klanten. Het is gebleken dat de CSAT 

voor de interacties met klanten elk jaar met gemiddeld 2,3% toeneemt 

gedurende de eerste vier jaar van het dienstverband van een agent.

Hoe kunnen teams hun agenten behouden en betrokken houden? 

Agenten zeggen dat een ondersteunende werkomgeving het 

belangrijkste aspect is voor het leveren van goede prestaties. De 

werkomgeving van een agent wordt onder andere beïnvloed door 

factoren zoals de cultuur van een team, processen die samenwerking 

vergemakkelijken en de tools die agenten gebruiken.

Training en geavanceerde tools worden door ongeveer een derde van de 

agenten als belangrijk genoemd. Naarmate teams groter worden, vinden 

agenten training belangrijker. Dit betekent dus dat ondernemingen ervoor 

moeten zorgen dat agenten goed worden getraind. 

Grote organisaties beden vaker trainingen aan. Bedrijven met meer dan 

100 agenten gebruiken twee keer zo vaak een tool voor de training van 

agenten als kleinere bedrijven.
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Grote bedrijven bieden twee keer zo vaak 
trainingen aan

Geïntegreerde samenwerking en 
automatisering 
Het gebruik van de juiste workflows bij de samenwerking tussen teams is 

essentieel om aanvragen van klanten effectief op te lossen. 60% van de 

agenten geeft aan dat ze samenwerken met de klantenservice en de 

sales- en marketingteams om aanvragen van klanten op te lossen.

Productieve teams maken gebruik van automatisering en geavanceerde 

functies om aanvragen efficiënt af te handelen. Ze hebben meer triggers, 

meer automatisering en meer macro's. Triggers herinneren agenten aan 

belangrijke stappen in de workflow en macro's optimaliseren de 

workflows door automatisering van aanvragen die kunnen worden 

afgehandeld met één enkel standaardantwoord. 

Het werk verbeteren met behulp van 
gegevens 
Productieve supportteams slagen er beter in metingen van belangrijke 

criteria bij te houden om inzicht te krijgen in de problemen van klanten 

en de activiteiten aan te passen en te verbeteren.

Slechts ongeveer de helft van de agenten denkt dat ze over de juiste 

tools beschikken om de voor hun supportteam belangrijkste metingen 

uit te voeren en vast te leggen. 40% heeft hier geen mening over.

Een nog kleiner aantal bedrijven die Zendesk gebruiken, passen 

ook analyse toe om de prestaties te volgen (slechts 40% van deze 

bedrijven).

Bedrijven die echt investeren in analyse, behalen een voordeel. 

Productieve teams maken meer dan twee keer zo vaak gebruik van 

Zendesk Explore, ons product voor analyse waarmee bedrijven de 

volledige klantervaring kunnen meten en verbeteren.

Uit ons onderzoek naar bedrijven die Explore al in hoge mate hebben 

geïntegreerd, is gebleken dat topbedrijven 44% sneller reageren op 

klanten en de wachttijd voor klanten met 60% hebben verminderd, 

terwijl ze meer dan zes keer zo veel tickets verwerken.

21%
van de teams met 

1–99 agenten maakt gebruik 

van tools voor training

42%
van de teams met meer dan 

100 agenten maakt gebruik 

van tools voor training

Minder productieve teams Productieve teams

Aantal macro’s Aantal automatiseringen Aantal triggers
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37% neutraal

11% oneens

52% eens

Mijn directe team beschikt over adequate middelen 
voor het meten en rapporteren van succes.
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Bedrijven die Zendesk Explore 
gebruiken, presteren beter

We vroegen agenten ook naar de metingen die worden gebruikt voor 

hun evaluatie. De belangrijkste waren: CSAT, gemiddelde 

afhandelingstijd, eerste reactietijd, en het aantal tickets en oproepen. 

Volgens de enquêteresultaten is CSAT de meest gebruikte meting bij 

bedrijven, ongeacht de grootte van het bedrijf. De gemiddelde 

afhandelingstijd komt op de tweede plaats. Dit komt niet als een 

verrassing aangezien bijna 70% van de ondervraagde bedrijven 

telefonische support biedt. 

Supportteams worden doorgaans beoordeeld aan de hand van metingen 

die vergelijkbaar zijn met die van individuele agenten: CSAT, gemiddelde 

afhandelingstijd en eerste reactietijd. Verrassend is dat slechts 10% van 

de teams succes meet aan de hand van het aantal tickets dat is 

voorkomen, hoewel selfservice steeds meer is geïntegreerd in 

klantensupport, vooral in grotere organisaties. Volgens onze bevindingen 

wordt de Customer Effort Score (CES), waarbij klanten wordt gevraagd 

naar de mate van gemak die ze hebben ervaren, nog niet algemeen 

gebruikt als meting. 

Het meest verrassende is echter dat ongeveer 20% van de supportteams 

en agenten helemaal geen kwantitatieve metingen uitvoeren of deze niet 

vastleggen. Hier ligt een enorme kans voor deze teams om inzicht te 

krijgen in hun prestaties en de verbetermogelijkheden.

44%
snellere antwoorden 

aan klanten

60%
minder wachttijd 

voor klanten

6x
meer tickets

Hoe worden uw prestaties als 
supportagent gemeten?

Klanttevredenheidsscore 
(CSAT) 38%

Gemiddelde a�andelingstijd 32%

% ondervraagde klantenserviceagenten
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Niets van het genoemde/we 
gebruiken geen 

kwantitatieve metingen voor 
de prestaties van agenten

23%

21%Eerste reactietijd

20%Aantal opgeloste tickets 
en/of oproepen

15%

Naleving van SLA‘s

11%

13%

Net Promoter Score (NPS)

Customer E�ort Score (CES)

Hoe wordt succes gemeten door uw supportteam?

Klanttevredenheidsscore 
(CSAT) 42%

Gemiddelde a�andelingstijd 32%

% ondervraagde klantenserviceagenten
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Eerste reactietijd 23%

19%Percentage one-touch
oplossingen

19%Niets van het genoemde

Customer E ort Score (CES) 13%

11%Net Promoter Score (NPS)

10%Aantal tickets dat is voorkomen

15%Naleving van SLA‘s
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Dit rapport combineert gegevens uit Zendesk Benchmark, onze index van productgebruiksgegevens van 

45.000 bedrijven die Zendesk gebruiken, met de resultaten van enquêtes en focusgroepen om de houding te 

meten van klantenservicemanagers, klantenserviceagenten en klanten uit Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, 

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Prestatiemethodiek
De bedrijven die Zendesk gebruiken en die hebben gekozen voor Zendesk Benchmark, zijn ingedeeld in productief 

en minder productief door hun prestaties te meten aan de hand van:

• Klanttevredenheid (CSAT): hoe klanten de support beoordelen.

• Eerste reactietijd: de tijd die nodig is om een klant te antwoorden.

• Tijd tot oplossing: de tijd die nodig is om een aanvraag op te lossen.

• Selfserviceverhouding: de verhouding tussen weergaven van selfservice-inhoud en het totale aantal tickets van 

een team.

Een bedrijf wordt productief genoemd als de prestaties beter zijn dan de mediaanwaarde voor ten minste drie van de 

vier belangrijkste metingen. Alle andere accounts zijn niet-productief. De verhouding is ongeveer 25% productief en 

75% niet-productief.

Regressieanalyse
We hebben elastic net-regressie gebruikt om de effecten van individuele producten of kenmerken te isoleren. Voor 

de eerste reactietijd en voor klantensupportteams hebben we respectievelijk firmographics en CSAT gebruikt. Het 

resulterende gewicht van elke variabele is gebruikt om het effect van productgebruik te bepalen en het firmografics-

profiel om de teamprestaties te bepalen.

Onderzoeksmethode
De enquêteresultaten van klanten zijn gewogen op landelijk niveau om rekening te houden met verschillen tussen de 

steekproef en de algemene populatieverdeling van het land qua leeftijd, werkgelegenheid en geslacht. 

Over dit rapport
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Volg de gegevens
Ontdek meer informatie over de toptrends in 
klantensupport en krijg inzicht in hoe uw team het doet.

http://zendesk.com/customer-experience-trends

