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We hebben ook een externe enquête uitgevoerd, waarbij we 

klantenservicemedewerkers, klantervaringsmanagers, 

verkoopleiders en klanten in negen landen hebben ondervraagd om 

hun mening over klantervaring en loyaliteit te vergelijken met 

Zendesk Benchmark, de beste gegevensbron over hoe bedrijven 

hun klantenservice-oplossingen daadwerkelijk gebruiken.

Welkom bij het Zendesk-rapport over trends op 
het gebied van klantervaring 2020, ons tweede 
jaarverslag dat de belangrijkste trends in 
klantervaring en klantbetrokkenheid belicht.  
Met Zendesk Benchmark, onze gegevensindex van 
45.000 bedrijven die in 140 landen gebruikmaken 
van Zendesk, hebben we onderzocht hoe productieve 
bedrijven ervaringen bieden die ervoor zorgen dat 
klanten blijven terugkeren, en bekijken we de manier 
van werken van verschillende leiders zodat je kan zien 
waarom zij zich onderscheiden van anderen.
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Onze gegevens

Voor dit rapport hebben we geanalyseerd hoe bedrijven het 

productaanbod van Zendesk gebruiken met Zendesk Benchmark, onze 

index van productgebruiksgegevens van bedrijven wereldwijd. We hebben 

bedrijven gesegmenteerd naar regio, branche, aantal werknemers en de 

doelgroep voor hun software - doelgroepen die bestonden uit klanten 

(B2C), andere bedrijven (B2B) en interne werknemers (B2E). 

We hebben ook 1000 klantenservicemedewerkers,  

300 klantervaringsmanagers, 300 verkoopleiders en  

3000 consumenten geënquêteerd en ondervraagd, verspreid over 

Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Mexico, Nederland, 

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De enquêteresultaten van 

klanten zijn per regio verdeeld om rekening te houden met verschillen 

tussen de steekproef en de algemene populatieverdeling van elk 

vertegenwoordigd land qua leeftijd, werkgelegenheid en geslacht. 
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Demografie van de enquête
In dit rapport verwijzen we naar de volgende groepen respondenten.
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Klanten

Millennials/generatie Z
Geboren tussen 1981 en 2000

Generatie X
Geboren tussen 1965 en 1980

Stille generatie/
Babyboomers

Geboren voor 1965

Klanten over de gehele wereld die producten, diensten en software kopen, aan de ontvangende kant van 
de klantervaring. Respondenten moesten 18 jaar of ouder zijn. We analyseerden verschillen in reacties bij 
drie generatiegroepen:
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Prestatiemethodologie van Benchmark
We hebben Benchmark-gegevens gebruikt om inzicht te krijgen  

in de manier waarop klantervarings- en betrokkenheidsteams 

Zendesk-producten gebruiken om resultaten te bereiken.

In het bijzonder hebben we een vergelijkend onderzoek gedaan 

naar productieve klantenserviceteams. In dit rapport verwijzen we 

naar productieve teams, gemiddeld-productieve teams en minder 

dan gemiddeld productieve teams. De teams zijn geïdentificeerd op 

basis van hoe ze zich verhouden tot teams in andere, vergelijkbare 

bedrijven voor wat betreft de volgende belangrijke metingen:

• Eerste reactietijd

• Totale tijd tot een oplossing

• Zelfserviceverhouding, waarbij de inhoud van zelfservice wordt 

vergeleken met het totale ticketvolume*

• Klanttevredenheidsbeoordelingen

Productieve teams scoorden voor drie of meer metingen boven de 

mediaan ten opzichte van andere bedrijven die dezelfde doelgroep 

bedienen. Minder dan gemiddeld productieve teams scoren voor 

één of minder metingen boven de mediaan in vergelijking tot 

soortgelijke bedrijven, en gemiddeld-productieve teams 

vertegenwoordigen alle andere meetellende bedrijven.

*  Dit is de belangrijkste meting die we hanteren om te bepalen hoe 

goed een kennisbank voldoet aan de behoeften van de klant en 

supporttickets voorkomt.
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Elk bedrijf kan 
bijdragen aan 
loyaliteit

Naarmate de concurrentie heviger wordt en economische 

onzekerheid een rol speelt, is één ding zeker: Klantloyaliteit kan 

helpen om het succes van een bedrijf te vergroten. En de 

klantervaring (CX) stimuleert loyaliteit. De gegevens zijn duidelijk:

Goed nieuws. Maar loyaliteit is geen gegeven. Loyaliteit is 

allesbehalve vanzelfsprekend. Loyaliteit moet worden gecultiveerd 

en onderhouden, en zonder de juiste zorg gaat loyaliteit 

gemakkelijk verloren. 

Loyaliteit is ook niet iets dat één enkel team namens het gehele 

bedrijf kan verdienen. In plaats daarvan wordt loyaliteit beïnvloed 

74%
van klanten voelt zich loyaal  

aan een bepaald merk of 

bedrijf

52%
klanten geeft aan dat ze er 

alles aan doet om bij hun 

favoriete merken te kopen

door elke stap van de ervaring die klanten met je bedrijf hebben, 

van marketingacties tot de transparantie van prijsmodellen, en van 

het gemak van de verkoopcyclus tot de kwaliteit van je 

klantenservice. Uiteraard strekt loyaliteit zich ook uit tot de ervaring 

die klanten binnen je feitelijke producten of diensten hebben.

Onze enquêteresultaten onderstrepen deze realiteit: Je verkoop-, 

support-, succes-, marketing-, financiële en productorganisaties zijn 

de factoren die van invloed zijn op klantloyaliteit - kortom, alles wat 

bijdraagt aan loyaliteit is eigendom van iedereen. Hoewel de prijs 

voor de klant van het grootste belang is, staat service op de tweede 

plaats. De resultaten suggereren ook dat verschillende segmenten 

van je klantenbestand meer belang hechten aan sommige 

kenmerken dan andere, op verschillende interactiepunten. Jongere 

generaties en Amerikanen zijn het loyaalst aan hun favoriete 

merken, terwijl klanten ouder dan 55 jaar en in landen als Duitsland 

en Japan vaak neutraal tegenover merkloyaliteit staan. 

I N T R O :
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Welke kenmerken maken van jou een trouwe klant van een merk?

Prijs 62%

Klantenservice 57%

Aanbod van producten/diensten 54%

Gemakkelijk aankopen of gebruiken 45%

Merkreputatie 34%

Personalisatie en promoties 27%
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Hoe trouw voel je je ten opzichte van je favoriete merk(en)?
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Millennials/generatie Z
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Als het gaat om de impact van klantenservice op loyaliteit, is service 

het belangrijkst voor jongere klanten en voor klanten in Brazilië,  

en het minst belangrijk in Japan, waar het aankoopgemak of gebruik 

het vaakst van invloed is op loyaliteit.
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Wat zijn volgens jou de belangrijkste 
aspecten van een goede 
klantenservice-ervaring?

Support is beschikbaar via de door mij 
gewenste contactmethode

De supportagent
is vriendelijk

Support is 24/7 beschikbaar,
d.w.z in realtime

Ik kan mijn probleem
snel oplossen

Ik hoef mijn informatie
niet te herhalen

Het bedrijf neemt proactief contact met 
mij op om support te leveren

Ik kan online antwoorden vinden zonder dat 
ik contact met een agent hoef op te nemen

Het bedrijf biedt aan terug te bellen als ik 
niet direct een agent kan spreken

Mij worden voordelen of
gratis artikelen aangeboden
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% ondervraagde klanten

Wanneer klanten zich echter genegeerd voelen, zichzelf moeten 

herhalen, of niet snel antwoord krijgen, verlies je de kans om 

loyaliteit te kweken en loop je meer kans hun klandizie te verliezen.

Dit zorgt voor een uitdagend landschap voor elk bedrijf,  maar  

met inzicht in trends per leeftijd en regio, en sterke kennis van  

je eigen klantenbestand, kun je zinvolle acties ondernemen die  

loyaliteit opbouwen.

Wat zijn volgens jou de meest 
frustrerende aspecten van een slechte
klantenservice-ervaring?

Supportagent
is onvriendelijk

Mijn informatie steeds
herhalen

Geautomatiseerd systeem dat het
lastig maakt een mens te spreken

Lange wachttijden tijdens
interactie met een agent

Agent heeft onvoldoende 
klantgegevens in zijn dossier

Klantensupport is alleen beschikbaar
op onhandige tijdstippen

Kan de informatie niet vinden
die ik online zoek

Er is geen support beschikbaar via de
door mij gewenste contactmethode
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Inzicht in de link tussen loyaliteit en hoe je je klanten tijdens de 

gehele klantervaring benadert, is van cruciaal belang. Loyaliteit is 

gebonden aan de voortdurende keuze van een klant om zaken met 

je te doen, anderen naar je door te verwijzen, je het voordeel van de 

twijfel te geven en een positieve relatie met je te hebben. Of het 

alternatief: de banden verbreken en zaken doen met je concurrent. 

De factor die bepaalt voor welke deur je klanten kiezen, is service: 

Goede ervaringen zijn een stimulans voor loyaliteit. Slechte ervaringen 

zijn funest voor loyaliteit. 

In het onderzoek van dit jaar hebben we nieuwe inzichten verkregen 

in wat goede en slechte ervaringen zijn. Ook de verwachtingen van 

de klant ten aanzien van responstijden zijn zeer duidelijk: klanten 

willen snel antwoord op hun vragen, op het kanaal van hun keuze. 

Ze kiezen een kanaal op basis van de antwoordsnelheid die ze 

willen en de complexiteit van hun vraag. Wanneer klanten contact 

opnemen, verwachten ze van je dat je intern samenwerkt, zodat ze 

niet in herhaling hoeven te vallen. Klanten willen ook zelf problemen 

oplossen, met behulp van zelfservice - en ze staan open voor bots 

en kunstmatige intelligentie (AI) als die een snelle, efficiënte 

oplossing voor hun problemen betekent.

Ongeveer de helft van klanten zegt dat 
ze na slechts één slechte ervaring zouden 
overstappen naar een concurrent. In het geval 
van meer dan één slechte ervaring, zou dat 
aantal sterk stijgen: tot 80%.
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Belangrijkste bevindingen

Klanten willen met bedrijven communiceren via dezelfde 

vertrouwde kanalen waarmee ze met vrienden en familie praten. 

Bovendien willen ze snel en efficiënt antwoord. Daarom is 

het belangrijk dat elk contact in één enkele communicatielijn 

plaatsvindt, zodat klanten het gevoel hebben dat ze één 

samenhangend gesprek voeren, waarin ze niet steeds opnieuw 

hoeven uit te leggen wie ze zijn en wat hun probleem is.

De ervaringen die bedrijven bieden, sluiten niet 
aan bij de voorkeuren van de klant 
Gezien de gangbaarheid van digitale, mobiele interacties van 

merken, is het verrassend te zien dat de mogelijkheden om contact 

te maken met klanten via kennisbanken en community's, of 

messaging van sociale media en in apps, onderbenut zijn. Minder 

dan 30% van bedrijven biedt  

zelfservice, live chat, messaging via sociale media, in apps, bots  

of peer-to-peer community's aan. Dit is van belang omdat deze 

methoden voor deze bedrijven een kans zijn om hun concurrenten 

een stap voor te zijn en om zich te onderscheiden in de manier 

waarop ze met klanten communiceren - en ook voor andere 

bedrijven om hun achterstand in te halen. Er is ook een enorme 

kloof als het gaat om het creëren van kansen om antwoorden en 

processen te automatiseren, en om gemakkelijk vragen te voorkomen. 

In deze digitale ruimte worden gesprekken gevoerd met jongere 

generaties, generatie Z en millennials, die sociale media en 

messagingkanalen het vaakst gebruiken. 

Zelfservice is een gemiste kans
Slechts een derde van bedrijven biedt een vorm van zelfservice aan, 

hetzij als Helpcenter, hetzij als kennisbank of FAQ. Bovendien is het 

voor productieve teams, volgens gegevens van Benchmark, 76% 

waarschijnlijker dat zij zelfservice aanbieden. Een deel van de 

zelfserviceparadox is dat veel bedrijven die wel zelfservice 

aanbieden, niet toestaan dat agenten iets aan het aanbod 

toevoegen of het aanbod regelmatig verbeteren. De helft van de 

managers zegt dat hun team agenten na verloop van tijd aan 

zelfservice kan bijdragen, maar slechts een derde van 

supportagenten zegt dat hun team een zelfservicestrategie heeft. 

Minder dan 30% van bedrijven biedt 
zelfservice, live chat, messaging via 
sociale media, in apps, bots of peer-
to-peer community's aan

Het is voor productieve teams, 
volgens gegevens van Benchmark, 
76% waarschijnlijker dat zij 
zelfservice aanbieden.

Klantgegevens hebben een impact  
op het eindresultaat
Bedrijven die gebruikmaken van de meeste klantgegevens - zij die 

deel uitmaken van de top 25% van gegevensbeherende bedrijven 

ten opzichte van andere, vergelijkbare bedrijven - zien oplossingen 

die 36% sneller zijn en een afname van 79% in wachttijden. Ook 

lossen ze vier keer het aantal aanvragen van klanten op. Deze 

productiviteitswinsten zijn moeilijk tegen te spreken, vooral gezien 

het feit dat productieve teams vaker een omnichannel benadering 

hanteren, waarbij ze klantinteractie via meer kanalen aanbieden, 

meer functies gebruiken, meer gegevens en analyses gebruiken en 

hun teams meer training en autonomie geven, vooral als het gaat 

om kennisbeheer.

30%

76%
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Klanten verwachten van teams dat  
ze samenwerken
Het koppelen van klantgegevens helpt ook om de samenwerking 

tussen teams te verbeteren, een belangrijk element in het succes 

van productieve teams. Sales- en supportteams zijn partners in het 

op samenhangende wijze verbinden van vroege met latere 

klantinteracties. Klantenserviceleiders zeggen dat hun teams meer 

met sales samenwerken dan met welke andere interne organisatie 

dan ook. En aangezien verkoopleiders zowel omzetgroei als 

teamgroei verwachten, moeten bedrijven gegevens over 

verschillende teams heen aan het werk zetten, en daarbij 

gebruikmaken van gedeelde tools om met klanten in contact te 

komen vanaf het moment van de eerste verkoop en gedurende hun 

hele ervaring met een product of dienst. Uit de bevindingen blijkt 

dat meer dan 70% van klanten verwacht dat bedrijven namens hen 

samenwerken, en 68% van klanten is geïrriteerd wanneer hun 

oproep van de ene naar de andere afdeling wordt doorverbonden.

Klantervaring wordt een prioriteit voor 
bedrijven 
De rol van de Chief Customer Officer (CCO) neemt toe en 30% van 

klantervaringsleiders zegt dat deze persoon uiteindelijk eigenaar van 

de klantervaring is. Vooruitstrevende bedrijven hebben een CCO en 

bedrijven die in de afgelopen vijf jaar zijn gestart, hebben een 63% 

hogere kans om een CCO te hebben dan oudere bedrijven. Deze 

bedrijven willen een leider die klantgericht is en die klanten begrijpt 

en weet hoe die ze moet prioriteren binnen het bedrijf. 

Uit de bevindingen blijkt dat meer 
dan 70% van klanten verwacht dat 
bedrijven namens hen samenwerken, 
en 68% van klanten is geïrriteerd 
wanneer hun oproep van de ene 
naar de andere afdeling wordt 
doorverbonden

Bij bedrijven die in de afgelopen vijf jaar 
zijn begonnen, is het 63% waarschijnlijker 
dat zij een CCO hebben

84% van managers die Answer Bot 
inzetten, zegt dat zij ook een strategie 
hebben om artikelen aan hun 
zelfserviceresources toe te voegen

Kunstmatige intelligentie blijft een motor  
voor succes
Kunstmatige intelligentie blijft op alle niveaus in organisaties 

doordringen. AI (artificial intelligence) is de drijvende kracht achter 

het succes van productieve teams die tickets met kunstmatige 

intelligentie voorkomen, de tijd verminderen die agenten besteden 

aan het beantwoorden van aanvragen en de betrokkenheid van 

klanten op een efficiënte manier opschalen. Productieve teams 

koppelen ook het op kunstmatige intelligentie gebaseerde Answer 

Bot aan een zelfservicestrategie - 84% van managers die Answer Bot 

gebruiken, zegt dat ze ook een strategie hebben om hun 

zelfserviceresources voortdurend uit te breiden. 

Bedrijven die Answer Bot gebruiken, hebben de meeste, goed 

ontwikkelde kennisbanken als het gaat om artikelen, agenten die 

bijdragen leveren, categorieën en een hogere zelfserviceverhouding, 

waarbij het aantal bekeken zelfservice-artikelen wordt vergeleken 

met het totale ticketvolume. Het gebruik van kunstmatige intelligentie 

wordt van het grootste belang omdat 42% van klantenserviceleiders 

verwacht dat het aantal aanvragen zal toenemen, terwijl slechts 36% 

verwacht dat het aantal werknemers zal kunnen worden uitgebreid. 

Deze kloof vertegenwoordigt de sweet spot waarbij kunstmatige 

intelligentie kan helpen. 

70%

84%

63%
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Elke 
klantinteractie  
is onderdeel van  
een gesprek

T R E N D  1

Bedrijven moeten de ervaringen die zij leveren, afstemmen op 

de verwachtingen van hun klanten. Dat omvat alles van hoe een 

klant je bedrijf of product voor het eerst beleeft, tot elk gesprek 

dat een klant met je werknemers heeft en elke interactie die 

de klant online heeft. Elk klanttraject bestaat uit momenten 

waarop de ervaring fout kan lopen en de loyaliteit van een klant 

verloren kan gaan. Hoewel technologie het nu mogelijk maakt 

om de klantervaring samenhangender te maken als deze goed 

wordt toegepast, kan technologie de klant voor hetzelfde geld 

juist een onsamenhangend gevoel bij een ervaring geven. 

Deze ingrijpende verandering is vooral duidelijk zichtbaar bij 

klantensupport, waarbij bedrijven steeds vaker service aanbieden 

die communicatiekanaalonafhankelijk is en die gegevens met 

elkaar verbindt, zodat elke interactie onderdeel wordt van een 

langer gesprek in de geschiedenis van de klant.

Dat is een krachtige ontwikkeling, want het bereiken van klanten 

via de supportkanalen waaraan zij de voorkeur geven, is vaak een 

uitdaging op zich. Voor sommige klanten blijven telefoon en e-mail 

de voorkeurskanalen om met een bedrijf te communiceren omdat 

ze al lang ingeburgerd zijn, maar voor anderen is het niet alleen 

wenselijk om snel en live een reactie te krijgen of om zichzelf te 

kunnen helpen, maar is het ook de enige keuze. We zijn allemaal 

gewend om informeel te spreken, zoals we dat doen met vrienden 

en familie, en veel klanten verwachten dat bedrijven zich kunnen 

aanpassen en elk nieuw kanaal kunnen toevoegen dat online komt. 

Maar het heeft geen zin om kanalen toe te voegen als ze niet met 

elkaar verbonden zijn. Niet alleen klantenservicevragen, maar ook 

sales-, marketing- en e-commercegesprekken moeten aan elkaar 

kunnen worden gekoppeld. 

Bedrijven die het voortouw nemen, bieden support via een breed 

spectrum van kanalen aan, meestal ook ondersteund door een 

zelfservice-aanbod, maar bedrijven moeten wel rekening houden 

met de verwachtingen van de consument die van het ene naar het 

andere kanaal kan overstappen. De directheid van een bericht of 

live chatgesprek kan de verwachtingen van klanten op een snelle 

reactie via e-mail verhogen. En de details zitten in de gegevens: snel 

en in overeenstemming met de voorkeurskanalen van je klanten 

communiceren, is een krachtige, potentiële aanjager van loyaliteit.
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Verwachtingen variëren per supportkanaal
Klanten verwachten dat ze via de kanalen van hun voorkeur met 

bedrijven kunnen communiceren. Deze kanalen vertegenwoordigen 

nu een groot aantal technologieën die efficiënt moeten worden 

bemand en aan je bestaande technologieën moeten worden 

gekoppeld. Bij oudere generaties is het geen verrassing dat 

beproefde methoden zoals e-mail, telefoon en interacties in winkels 

vaste waarden blijven, maar het geduld met responstijden neemt 

af: 51% van respondenten verwacht in minder dan vijf minuten 

een reactie aan de telefoon en 28% van respondenten verwacht 

hetzelfde bij live chat.

Met name millennials en generatie Z hebben een groeiende 

voorkeur voor kanalen waarop zij nóg directere reacties verwachten 

- sociale media, in-app messaging en sociale messaging apps 

- hoewel uit enquêtegegevens blijkt dat de voorkeur voor deze 

kanalen niet alleen op snelheid is gebaseerd. 

Messaging is een snelle en eenvoudige manier voor klanten om 

een gesprek te beginnen, en berichten via een app of sociale 

media kunnen asynchroon worden verzonden, net als een e-mail, 

op een tijdstip dat het de klant uitkomt. Ook de reactie kan op 

een tijdstip worden gelezen dat de klant uitkomt. Slechts 7% van 

respondenten verwacht in minder dan 5 minuten een reactie 

op een bericht te ontvangen, maar de meeste respondenten 

verwachten wel een reactie in minder dan een uur.

•  De helft van klanten zegt graag 
contact op te nemen met support 
via de kanalen die ze gebruiken 
met familie en vrienden 

•  28 procent van mensen 
verwacht in minder dan 5 
minuten een reactie op een 
chatbericht te ontvangen 

•  17 procent van mensen tussen 
18 en 24 jaar lost zijn problemen 
met een bedrijf via social 
messaging-apps op

Hoe los je doorgaans problemen met een bedrijf op?

Babyboomers/stille generatie Generatie X Millennials/generatie Z

Telefoon 66%

E-mail 49%

Onlineformulier 28%

Messaging 28%

Chat 24%

Sociale media 9%

Communityforum 7%

Apparaat met spraakassistent 4%
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Verwachtingen van klanten
ten aanzien van een reactie per kanaal
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Als het om zelfservice gaat, is er echter een duidelijk gat 

waarneembaar. Klanten willen dat je hen in staat stelt zichzelf 

te helpen: 69% van klanten wil zoveel mogelijk problemen zelf 

oplossen en 63% van klanten begint altijd of bijna altijd op de 

website van een bedrijf te zoeken als ze een probleem hebben. 

Volgens onze enquête onder klantenservicemanagers blijkt dat veel 

bedrijven geen gebruik maken van de mogelijkheid om te voldoen 

aan de behoeften van klanten op het gebied van zelfservice - 

slechts een derde van bedrijven heeft een kennisbank en/of een 

communityforum beschikbaar, en minder dan een derde biedt chat, 

social messaging, in-app messaging, bots of community's aan. 

Bovendien zijn de meeste bedrijven niet van plan om deze kanalen 

het komende jaar toe te voegen. Het zijn ook geen verbindende 

kanalen - slechts 35% van Benchmark-bedrijven kiest voor een 

omnichannel benadering - met andere woorden, een benadering 

die kanalen integreert om een einde te maken aan silogesprekken 

en je team in staat te stellen de geschiedenis van de klant te 

raadplegen en één enkele gesprekslijn te creëren, onafhankelijk 

van supporttickets en zelfservice. Dit biedt enorme kansen en 

is een gemakkelijk uitgangspunt voor bedrijven om boven hun 

concurrenten uit te stijgen.

•  De helft van klanten kiest een kanaal op basis 
van hoe snel ze een reactie nodig hebben 
 

•  40 procent van klanten kiest een kanaal op 
basis van de complexiteit van hun probleem

Klantervaringsteams bieden meestal geen andere  
kanalen aan dan telefoon en e-mail
• Slechts 28% biedt een kennisbank aan 

•  Minder dan 30% biedt chat, social messaging,  
in-app messaging, bots of community's aan

Teams zijn niet van plan om realtime kanalen  
toe te voegen die hun klanten willen
•  Aangezien snelle reacties en oplossingen  

de hoogste prioriteit hebben voor klanten 

•  Slechts 35% van Benchmark-bedrijven kiest  
voor een omnichannel benadering 

Bedrijven voldoen meestal niet aan de 
verwachtingen van de klant 
Toen we klanten vroegen hoe zij beslissen welke methode zij 

kiezen om in contact te komen met support, bleef snelheid jaar 

na jaar hun hoogste prioriteit, met name voor generatie X en 

55-plussers. Snelheid is belangrijk voor millennials en ook voor 

generatie Z, maar jongere generaties maken liever gebruik van 

vertrouwde onlinecommunity's of kanalen waarvoor geen live 

support en menselijke interactie nodig is. 

Terwijl snelheid, urgentie van het probleem en tijdstip van de dag 

vaak van invloed zijn op de methode die klanten kiezen om contact 

op te nemen met klantensupport, zegt de helft van alle klanten, en 

van millennials en generatie Z in het bijzonder, dat zij graag contact 

opnemen met de klantenservice via de kanalen die ze al gebruiken 

om met vrienden en familie te praten. 

Kanalen die bedrijven aanbieden of van plan zijn het komende jaar toe te voegen

+25%

+28%

+43%

+65%

+50%

+52%

+44%

+65%

+71%

+120%

+100%

+100%
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Toonaangevende teams kiezen  
voor omnichannel
Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van Zendesk om een 

omnichannel benadering te volgen is de afgelopen vijf jaar met 

een factor zes toegenomen. Bij een uitsplitsing naar B2C-bedrijven, 

B2B-bedrijven en teams die interne werknemers bedienen, lopen 

B2C-bedrijven voorop, hoewel B2B-bedrijven niet ver achterlopen. 

Samen vertegenwoordigen ze 90% van de toename in de 

aanvaarding van omnichannel producten, wat wordt gedefinieerd 

door het aanbieden van een e-mail- of webticketsysteem in 

combinatie met zelfservice en ten minste één live supportkanaal.

Productieve klantenserviceteams maken een meer dan twee keer 

zo grote kans een omnichannel benadering te hanteren dan minder 

dan gemiddeld productieve teams. Bedrijven die omnichannel 

support aanbieden, lossen tickets meer dan drie keer sneller op 

en hun klanten besteden 75% minder tijd aan het wachten op een 

reactie van een agent. Deze voordelen betalen zich op meerdere 

vlakken uit, want omnichannel bedrijven verwerken ook aanzienlijk 

meer tickets, gemiddeld 5,7 meer aanvragen. Het openen van 

de sluisdeuren kan het volume explosief doen stijgen, maar de 

gegevens tonen aan dat productieve serviceteams die volumes 

efficiënter kunnen verwerken.

Denk verder dan standaardtickets
In het verleden hebben veel bedrijven duurdere en tijdrovende live 

kanalen geschuwd ten gunste van e-mail- en webticketing. Toch 

is de waarde van live kanalen voor bepaalde klantsegmenten of 

soorten problemen duidelijk geworden, en bedrijven realiseren 

zich dat het aanbieden van live chat of telefonische support 

minder kostbaar is en niet langer is gebonden aan een moeilijke, 

ouderwetse aanbieder van callcentertechnologie. 

Vandaag de dag kunnen productieve klantenserviceteams kiezen 

uit de traditionele supportkanalen die het meest zinvol zijn voor 

hun klanten, terwijl ze ook opkomende kanalen kunnen toevoegen, 

zoals eigen in-app messaging, Facebook Messenger, WhatsApp, 

sms en meer. Deze kanalen kunnen veel weg hebben van live 

support, maar zonder de druk om het hele gesprek in een enkele 

sessie af te ronden. Dit geeft klanten ook keuzes, over waar ze je 

willen ontmoeten en welke communicatiemethode het beste bij hun 

vraag past. De opkomst van private vormen van social messaging is 

nog beter voor merken, want dit betekent dat ze minder afhankelijk 

zijn van openbare berichten op sociale media. 

Voor bedrijven die de afgelopen vier jaar gebruik hebben 

gemaakt van Zendesk zijn chat en telefonische support de snelst 

groeiende kanalen, waarbij chat de grootste sprong vertoont met 

meer dan vier keer zoveel klanten als vijf jaar geleden. Als het 

gaat om nieuwere kanalen voor smartphones, is de aanvaarding 

van 1:1-gesprekken via sociale media, het web en mobiele 

berichten het meest gangbaar bij bedrijven in de retail, reis- en 

entertainmentsector, bij de consumentgerichte bedrijven en bij 

bedrijven in Midden- en Zuid-Amerika, waar de gangbaarheid 

van social messaging-apps zoals WhatsApp bedrijven ertoe heeft 

gebracht deze in te zetten om service te verlenen. 

Productieve teams zijn 22% meer geneigd messaging te 

gebruiken om snellere, always-on, persoonlijke communicatie 

met klanten te bieden in vergelijking tot minder dan gemiddeld 

productieve teams. Anders dan bij live chat, hoeven klanten niet 

te wachten op een reactie op de website of in de chatwidget. Het 

gesprek hoeft niet in realtime plaats te vinden. In plaats daarvan 

kan het gesprek gedurende een langere periode af en aan 

plaatsvinden, al naargelang wat handig is. Deze mogelijkheid om 

een gesprek voort te zetten waar een klant is gestopt, zorgt voor 

een persoonlijke en eenvoudige ervaring (ook voor bedrijven) 

- en dit kan de reden zijn waarom messaging-apps de hoogste 

klanttevredenheidsbeoordeling hebben. 

Het aantal bedrijven met een omnichannel 
benadering is de afgelopen vijf jaar 
verzesvoudigd
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Het voordeel van een omnichannel benadering is dat deze 

verschillende soorten kanalen samen kunnen werken om elkaar 

te ondersteunen. Snelheid en "always on" zijn redenen waarom 

bedrijven ervoor kiezen om via zowel synchrone als asynchrone 

berichten te communiceren. Live kanalen (telefoon en chat) 

zijn bijna 13 keer sneller dan e-mail of onlineformulieren, en in 

combinatie met zelfservice kunnen bedrijven een extra "always on" 

manier bieden om naar antwoorden te zoeken, zelfs voordat ze een 

gesprek beginnen. Uit Benchmark-gegevens blijkt dat telefoon en 

chat belangrijk zijn voor zowel B2B- als B2C-bedrijven, maar vooral 

voor B2C-bedrijven. Productieve teams lossen twee keer zoveel 

tickets op via live kanalen.

•  Managers zeiden dat Facebook Messenger en 
WhatsApp (ook eigendom van Facebook) de 
populairste berichtenkanalen van derden zijn 

•  Uit Benchmark-gegevens bleek de 
klanttevredenheid voor berichten van derden 
98% is, de hoogste voor verschillende kanalenPercentage tickets dat via live kanalen 

wordt opgelost

Productief 
team
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productief 
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Minder dan 
gemiddeld 
productief team

B2B
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Community's zijn populairder buiten
Noord- en Zuid-Amerika
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Zelfservice en community's bieden een pad om 
support op te schalen
Met groei komen er meer aanvragen van klanten, maar dat hoeft je 

supportteam niet te overstelpen. Klanten geven er vaak de voorkeur 

aan om zichzelf te helpen. Zelfservice kan veel gemakkelijk te 

beantwoorden vragen oplossen en het maken van tickets 

voorkomen als dit goed wordt aangepakt. Bedrijven kunnen ook 

gebruikmaken van de kracht van peer-to-peer support met 

communityforums. 

Uit Benchmark-gegevens blijkt dat de aanvaarding van zelfservice in 

de afgelopen vier jaar met 103% is toegenomen, maar dat slechts 

een derde van bedrijven een vorm van zelfservice aanbiedt. Dit is 

niet het enige verschil als het om zelfservice gaat. Voor een 

effectieve zelfservice is het noodzakelijk dat Help-artikelen worden 

onderhouden en geactualiseerd op basis van supportgegevens.  

Maar slechts iets meer dan de helft (53%) van managers zegt dat ze 

agenten na verloop van tijd een bijdrage laten  

leveren aan kennisbanken. 

Deze kloof is nog groter als we kijken naar het gedrag van agenten. 

Slechts een derde van de agenten zegt dat hun team een strategie 

heeft om in de loop van de tijd zelfserviceresources toe te voegen. 

Het bijhouden van een kennisbank is niet het enige voordeel van 

bijdragen van agenten aan kennis.  

63% van agenten die zeiden dat ze in de kennisbank zoeken 

wanneer ze niet weten hoe ze een vraag moeten beantwoorden, zei 

ook dat hun organisatie een strategie had, wat aangeeft dat agenten 

eerder zullen investeren in het inzetten van zelfserviceresources als 

ze actieve bijdragen leveren.

Benchmark-gegevens tonen ook aan dat het betrekken van agenten 

bij het kennismanagementproces een goede zaak is. Productieve 

teams geven zowel agenten als klanten eerder toegang tot 

zelfservice - 90% van productieve teams biedt klanten een 

kennisbank aan, vergeleken met 51% van minder dan gemiddeld 

productieve teams. Bij productieve teams is de kans drie keer zo 

groot dat er functies zijn ingeschakeld waarmee agenten hun kennis 

kunnen vastleggen, kennis aan Help-artikelen kunnen toevoegen of 

kunnen bijwerken. Productieve teams maken ook meer dan twee 

keer zoveel kans om een Helpcenter of kennisbank via meerdere 

kanalen beschikbaar te hebben.

Het mooie van zelfservice is dat agenten niet al het werk hoeven te 

doen. Productieve teams maken ook gebruik van de waarde van 

communityforums voor klantgesprekken. Zij maken 60% meer kans 

dan minder dan gemiddeld productieve teams om een actieve 

community te hebben. Dit geldt met name voor bedrijven in de 

software- en entertainmentindustrie.
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Community's zijn het belangrijkst voor B2B-bedrijven, waar inspiratie 

en ideeën van collega's en deskundige gebruikers een diversiteit 

aan gebruiksmogelijkheden kunnen bieden die buiten het bereik 

liggen van wat supportagenten doorgaans bereid zijn te bieden.

Het meest voorkomende gebruiksscenario voor community's is 

klantensupport, om leden te helpen aan antwoorden op vragen over 

producten of diensten. Meer dan de helft van B2B-bedrijven met 

een actieve community maakt gebruik van een supportforum.
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Klanten verwachten  
dat je gehele bedrijf  
samenwerkt om een  
fantastische 
ervaring te leveren

Als we klantinteracties als een continu gesprek beschouwen en 

kijken naar hoe klanten verwachten dat ze één gesprek met je 

bedrijf hebben, met welk team ze ook praten, dan is het logisch dat  

je klanten ook verwachten dat je teams met elkaar praten.

Het verbinden van interacties tot één gesprek is een goede eerste 

stap, maar dit is alleen nuttig als alle neuzen dezelfde kant op staan. 

Wanneer gegevens binnen een afdeling worden gehouden, laten 

teams gesprekken afgebroken achter, worden kansen gemist en 

raken zowel bestaande klanten als potentiële nieuwe klanten 

gefrustreerd. Dit is niet de manier waarop loyaliteit wordt gekweekt 

en het is de reden waarom samenwerking binnen je bedrijf van 

kritiek belang is voor je missie. 

68% van klanten is geïrriteerd  
wanneer hun oproep van afdeling 
naar afdeling wordt doorverbonden

Meer dan 70% van klanten  
verwacht dat bedrijven namens 
hen samenwerken

T R E N D  2

Meer dan 70 procent van klanten verwacht dat bedrijven namens 

hen samenwerken. Bijna evenveel klanten raken gefrustreerd als 

hun telefoontje van afdeling naar afdeling wordt doorverbonden. En 

hoewel meer dan een derde van klanten zich afvraagt welke 

afdeling ze willen spreken wanneer ze contact opnemen met de 

klantenservice, is er ook een derde dat daar niet aan denkt. 

Bedrijven moeten bereid zijn om te helpen, ook als de klant zelf niet 

de juiste persoon bereikt.

Bedrijven moeten gegevens over teams heen aan het werk zetten, 

met behulp van gezamenlijke tools om vanaf de eerste verkoop 

gedurende hun ervaring met een product of dienst contact met de 

klant te hebben. Sales en klantensupport zijn belangrijke 

bondgenoten - deze twee groepen moeten nauw samenwerken om 

de omzet te verhogen en klanten te behouden.

70%

68%
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Sales en klantensupport zijn belangrijke partners
Ze vormen een machtig duo: Sales en klantenservice zijn de twee 

afdelingen die de meeste tijd met je klanten doorbrengen. Sales 

begeleidt hen bij aankoopbeslissingen, terwijl de klantenservice een 

centrale rol speelt bij het garanderen van een fantastische ervaring 

wanneer klanten vragen of problemen hebben die aandacht 

vereisen. Toch is sales bij veel bedrijven de afdeling die eigenaar is 

van de relatie, terwijl support eigenaar is van het ticket - een 

beperkende visie.

Er zijn veel scenario's waarin sales en support elkaar aanvullen of 

helpen, en waarin ze vragen opvangen die beter aan de ander gericht 

hadden kunnen worden. Maar er zijn ook punten van frustratie. 

Supportteams moeten soms miscommunicatie opvangen die tijdens de 

salescyclus plaatsvindt, maar vaak zonder de context van wat de klant 

probeert of hoopt te bereiken. En terwijl supportagenten vaak een 

betere productkennis hebben, kunnen ze duidelijke kansen missen om 

te upsellen of cross-sellen. Wanneer bedrijven geen gebruik maken 

van gegevens om een klant of prospect te herkennen, kunnen de twee 

teams vaak zeer verschillende manieren hebben om met dezelfde 

persoon om te gaan.

90% van verkoopleiders zegt dat 
hun team dagelijks of wekelijks 
samenwerkt met klantensupport

Verkoopleiders die zeggen dat ze het 
meeste met hun klantenservice 
samenwerken in hun dagelijkse werk
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Leiders zijn het eens over het belang  
van samenwerking
Sales- en supportleiders zijn het erover eens dat samenwerking 

cruciaal is voor zakelijk succes en het winnen van deals. Elk team 

noemt het andere team als team waarmee ze het meest 

samenwerken. Verkopers zeggen dat ze van alle teams het meest 

samenwerken met het klantenservice- of klantensuccesteam tijdens 

de salescyclus (55%) en in hun dagelijkse werk (61%). 

Ook verkoopleiders vinden dat een bredere interne samenwerking  

cruciaal is. 73% van verkoopleiders die een omzetgroei voorspellen, 

zegt ook dat samenwerking tussen sales, klantenservice en 

marketing cruciaal is voor succes. 

Ondanks de realiteit van deze samenwerking en het feit dat deze 

wordt gewaardeerd, is er sprake van een lacune in de manier waarop 

tools worden ingezet. De meeste verkoopleiders verwachten dat 

sales- en klantensupporttools geïntegreerd zijn: 64% zegt dat 

verkopers toegang moeten hebben tot beide soorten tools. Maar 

slechts 44% van klantensupportmanagers en 57% van salesmanagers 

zeggen dat hun sales- en supporttools al geïntegreerd zijn.

Samenwerking tussen CX, 
sales, marketing is cruciaal 

voor zakelijk succces

Verkoopleiders die verwachten dat de omzet zal groeien, hechten meer waarde aan samenwerking

In totaal Verkoopleiders die omzetgroei verwachten

Meer tools om samen te 
werken zouden helpen om 

meer deals te sluiten
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Bij kleinere teams is het minder 
waarschijnlijk dat ze software van een 
CRM-leverancier gebruiken
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Hoe salesteams tools gebruiken om samen  
te werken
Salesteams gebruiken meestal de telefoon, e-mail en persoonlijke 

bezoeken om te communiceren met bedrijven die klant zijn. Minder 

dan een derde gebruikt een ander kanaal. Iets soortgelijks geldt 

voor prospects, behalve dat 36% gebruikmaakt van messaging-apps 

om met prospects te praten, en jongere bedrijven, bedrijven met 

minder dan 100 werknemers, en bedrijven in Brazilië en Mexico 

maken eerder gebruik van messaging-apps om met potentiële en 

bestaande klanten te communiceren.

Volgens verkoopleiders maakt 37% van salesteams geen gebruik 

van software van CRM-leveranciers. Dit geldt met name voor 

kleinere bedrijven, waarvan 63% met minder dan 10 werknemers 

geen CRM-software gebruikt en 43% van de bedrijven met 10 tot 99 

werknemers geen CRM-software gebruikt, hoewel deze bedrijven 

zich in een fase bevinden waarin een salestool de productiviteit kan 

beïnvloeden en groei mogelijk kan maken.

37% van salesteams maakt helemaal  
geen gebruik van CRM-software

PLAATSAANDUIDING GRAFIEK Q21

37%
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Via welke kanalen heeft je salesteam contact met bestaande klanten?

E-mail 77%

Telefoon 75%

Messaging-apps 29%

Sms 29%

Chat 22%

In-app op mobiele apparaten 18%

Pushmeldingen voor mobiele 
apparaten 11%

Overig 1%
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Productieve teams geven de voorkeur aan 
samenwerking tussen support en sales
Als we kijken naar de gegevens van Benchmark, zien we dat de 

kans groter is dat productieve supportteams een salestool 

integreren om extra context over een klant (of prospect) te 

verzamelen en meer kans hebben om Zendesk-functies te 

gebruiken die interne samenwerking bevorderen. 22% van 

productieve klantensupportteams integreren software van CRM-

leveranciers, zoals een salesforce-automatiseringstool, vergeleken 

met slechts 12% van minder dan gemiddeld productieve teams.

Verkoopleiders zijn het ook eens over het belang van samenwerking,  

zowel voor het realiseren van deals als voor zakelijke succes op 

langere termijn. En de integratie van software van een CRM-

leverancier met je klantenservicetool heeft een meetbare impact -  

meer deals, hogere inkomsten.

Benchmark-gegevens laten zien dat bedrijven die Zendesk Sell en 

Support gebruiken, meer leads binnenhalen en meer deals sluiten 

en winnen.

Bedrijven die gebruikmaken van 
Sell en Support hebben 128% 
meer leads, hebben 120% meer 
deals gemaakt en 110% meer 
deals gewonnen elk kwartaal

+

•  63% van verkoopleiders verwacht een hogere 
omzet in 2020 

•  42% van verkoopleiders verwacht dat hun team  
zal groeien; 48% verwacht dat hun  
team gelijk zal blijven

•  Bedrijven met minder dan 100 werknemers  
hebben een 16% hogere verwachting  
van hun omzetgroei 

•  En het is 67% waarschijnlijker dat hun omzet 
groeit zonder dat ze hun teamomvang vergroten

Bedrijven staan onder druk om meer te doen 
met minder geld, omdat ze groei verwachten
Meer dan de helft van de ondervraagde verkoopleiders voorspelt 

dat er meer deals zullen komen, en dat die deals tot een hogere 

omzet zullen leiden - 63% verwacht dat de omzet zal groeien. 

Meer dan de helft van degenen die verwachten dat de omzet zal 

groeien, verwacht ook dat hun team zal groeien, terwijl 35% zegt dat 

hun teamomvang hetzelfde zal blijven, waardoor deze leiders onder 

druk komen te staan om meer deals te verwerken met  

dezelfde personeelscapaciteit, wat meer deals per verkoper 

betekent. Geen gemakkelijke taak.

Ongeacht de omzetverwachtingen verwacht 42% van 

salesmanagers dat het personeelsbestand van hun team zal groeien, 

terwijl 48% verwacht dat hun team stabiel zal blijven, waardoor 

grootschalige salesteams mogelijk onder dezelfde druk komen te 

staan. De juiste tools zijn van cruciaal belang om deze groei 

mogelijk te maken, en meer dan de helft van verkoopleiders erkent 

dat betere tools nuttig zouden zijn voor hen dit jaar.

We zien deze druk opbouwen bij kleine en middelgrote salesteams, 

die het meest waarschijnlijk op omzetgroei hadden geanticipeerd, 

maar die - zoals we hebben gezien - ook minder snel over CRM-

tools beschikken en supportoplossingen geïntegreerd hebben.

Productieve teams zijn eerder geneigd 
om sales- en supporttools te integreren
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Bij B2B-bedrijven is de kans het grootst dat 
ze hun sales- en supporttools integreren
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Productieve teams  
maken gebruik  
van verbonden  
klantgegevens

Trends voorspellen hield vroeger het midden tussen een gokspel en 

een kunst, met een elitekader van leidinggevenden, redacteuren en 

ontwerpers dat probeerde vast te stellen wat consumenten de 

komende maanden zouden willen. Of dat voor hen besliste... 

De consument heeft nu een zetel aan tafel en heeft invloed op wat 

er op de markt komt en hoe bedrijven met hen omgaan, soms 

letterlijk in gebruikersgroepen, maar ze worden meer en meer 

vertegenwoordigd door gegevens. Klantgegevens stromen bij alle 

kanalen, systemen en toepassingen binnen. En dat is allemaal 

positief, mits je bedrijf hier goed mee kan omgaan. Maar 

klantgegevens zijn vaak versnipperd en zijn niet altijd even duidelijk 

over systemen en software heen beschikbaar.

Het beheren en interpreteren van gegevens is cruciaal om klanten 

te begrijpen en proactief kansen te herkennen om hen beter van 

dienst te zijn. Daarom werken oude CRM-systemen uit vervlogen 

tijden niet meer; bedrijven hebben vandaag de dag een CRM-

platform nodig dat open en flexibel is en dat de gegevenspunten uit 

talloze bronnen kan beheren en met elkaar kan verbinden, om 

uiteindelijk contextueel relevante ervaringen te leveren die rekening 

houden met voorkeuren van klanten en interacties uit het verleden. 

Zodra een bedrijf kanaalonafhankelijk kan communiceren, wordt het 

gemakkelijker om de geavanceerde berichtendiensten van de 

volgende generatie die klanten willen hebben in te bouwen, 

waardoor één gesprekslijn ontstaat die uiteindelijk kanaal-

agnostisch is. 

Bedrijven leggen nu al de basis om door middel van gegevens 

betere klantervaringen te leveren. Bedrijven slaan in Zendesk drie 

keer zoveel gegevens op als vijf jaar geleden, en twee keer zoveel 

gegevens per klant, waarbij consumentgerichte bedrijven veruit de 

meeste gegevens gebruiken.

T R E N D  3

Bedrijven beheren 3x zoveel gegevens als 
5 jaar geleden

Klanten verwachten dat bedrijven hun 
gegevens bijhouden
Klanten willen dat bedrijven hun informatie bijhouden als dit tot een 

betere klantervaring leidt. Klanten hebben er bijvoorbeeld een hekel 

aan in herhaling te vallen. Dit is begrijpelijk: weinig dingen zijn erger 

dan van agent naar agent te worden doorgestuurd en steeds 

hetzelfde verhaal te moeten vertellen.

71% van klanten verwacht dat 
bedrijven intern samenwerken, zodat 
de klant niet in herhaling hoeft te vallen

71%

Zendesk-rapport over trends op het gebied van klantervaring 2020



Als het gaat om wat klanten verwachten dat een bedrijf over hen weet, 

nemen de status en geschiedenis van een bestelling jaar in jaar uit een 

voorname plaats in. En voor klanten die een "verzamel zo min mogelijk 

gegevens"-standpunt innemen, is er sprake van een daling van 28% 

van respondenten naar 12%. Het zijn de babyboomers die hun 

gegevens het meest willen beschermen (bijna een derde) en toch 

verwachten dat een bedrijf weet wat zij hebben besteld en wanneer.

Bovendien verwachten de meeste klanten een vorm van 

personalisering op basis van gegevens - 76% van respondenten 

verwacht personalisering, waaronder betrokkenheid bij hun favoriete 

contactmethode, accounttype of -status, aanbevelingen op basis van 

aankoop- of zoekgeschiedenis, of een bepaalde gepersonaliseerde 

online-ervaring.

Babyboomers/stille generatie Generatie X Millennials/generatie Z

Hoe verwacht je dat bedrijven je ervaring met hen personaliseren?

Contact met mij via de 
contactmethode van mijn voorkeur

Prioriteit bij klantenservice op basis 
van mijn status of type account

Aanbevelingen gebaseerd op mijn 
aankoop- of zoekgeschiedenis

Aangepaste online-ervaring

Niets van het genoemde;
Ik wil geen gepersonaliseerde ervaring

37%

33%

29%

29%

23%
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Oudere generaties toonden zich minder enthousiast over het 

verzamelen van gegevens: 29% van babyboomers en mensen uit de 

stille generatie wil geen persoonlijke ervaring.

Personalisatie kan vele vormen aannemen, maar uit 

enquêtegegevens blijkt dat respondenten vooral verwachten dat 

bedrijven hen ontmoeten via hun favoriete contactmethode of dat ze 

hun accountstatus kennen. Er was ook sprake van enige 

differentiatie tussen regio's. De meeste vraag naar personalisering 

komt uit Latijns-Amerika, waar Brazilië het voortouw neemt. Meer 

dan de helft van klanten in Brazilië en Mexico verwacht een 

aangepaste online-ervaring. Duitse klanten willen het minst snel een 

persoonlijke ervaring.
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Gegevens kunnen leiden tot een betere 
klantervaring, met vertrouwen
In vergelijking tot 2019 blijft het voor klanten een belangrijke prioriteit 

om de status en geschiedenis van een bestelling door een klant te 

kunnen raadplegen, evenals de persoonlijke gegevens van de klant. 

Klanten verwachten dat een agent de belangrijkste gegevens kent, 

zoals verzendstatus en informatie over orders uit het verleden. 

Dat zou als een verrassing kunnen komen, gezien de privacyschandalen 

van de afgelopen jaren die het nieuws hebben gedomineerd. Denk aan 

de enorme gegevensinbraak bij Equifax en een gestage stroom van 

onthullingen over Facebook, of het nu ging om het geven van 

gebruikersgegevens aan andere bedrijven of de gevolgen van een bug 

waardoor apps van derden toegang kregen tot foto's van bijna 7 miljoen 

gebruikers. Sommige staten hebben privacywetten ingesteld die meer 

transparantie en meer controle voor burgers mogelijk maken, en de 

federale overheid van de VS heeft druk uitgeoefend op bedrijven 

vanwege de manier waarop zij gegevens beschermen, zodat klanten 

het gevoel kunnen krijgen dat privacykwesties worden aangepakt. En 

met de AVG heeft de Europese Unie maatregelen genomen om 

individuen weer enige controle te geven over hun persoonsgegevens.

Dat gezegd hebbende, lijken klanten die eerder terughoudend 

waren om gegevens te delen dit jaar bereidwilliger. In 2019 wilde 

28% van 55-plussers in de VS en 32% in het VK "zo weinig mogelijk 

gegevens delen". Dit jaar is dat aandeel gedaald tot slechts 12% in de 

VS en 10% in het VK - een duidelijke daling in slechts één jaar tijd.

Als je goed bent met gegevens, doe je het ook 
goed met de klantervaring
Bestaande systemen zijn niet ontworpen voor de omvang en 

enorme reikwijdte van gegevens anno 2020. 'Rijk aan gegevens' is 

een zinloze term als je weinig kennis hebt, en veel bedrijven hebben 

moeite om de informatiestroom te beheren en strategisch te 

interpreteren. Maar de voordelen ervan zijn duidelijk. Bedrijven die 

slimmer met gegevens omgaan, lossen tickets sneller op, zijn 

operationeel efficiënter en leveren betere klantervaringen.

Productieve klantenserviceteams die gebruikmaken van Zendesk 

beheren bijna twee keer zoveel gegevens over klanten, organisaties 

en klantaanvragen als minder dan gemiddeld productieve teams. 

Deze resultaten zijn significant: Bedrijven die de meeste gegevens 

benutten - gedefinieerd als bedrijven in de top 25% van bedrijven 

die gegevens beheren in vergelijking met andere, soortgelijke 

bedrijven - zien 36% sneller oplossingen en zien een 79% afname in 

de wachttijd van klanten, terwijl ze vier keer zo veel aanvragen van 

klanten oplossen. 

Bedrijven spelen ook in op verwachtingen van klanten rond 

gepersonaliseerde service, zij het slechts tot op zekere hoogte:  

70% van managers zegt dat hun team service personaliseert. 

Maar slechts een derde van managers zegt dat ze communiceren 

volgens de favoriete contactmethode van de klant, de toonaangevende 

manier waarop klanten verwachten dat hun ervaring wordt 

gepersonaliseerd, zo hebben ze ons laten weten.

Gegevens in, gegevens uit met apps en 
integraties
Uit gegevens van Benchmark blijkt dat B2C- en B2B-bedrijven bijna 

twee keer zoveel apps gebruiken om hun platform of oplossing aan 

te passen als vijf jaar geleden - grotendeels een gevolg van het 

enorme ecosysteem van Zendesk. Productieve teams gebruiken 

ongeveer 50% meer apps en integraties dan minder dan gemiddeld 

productieve teams. We zagen ook een kleine stijging ten opzichte 

van het jaar ervoor, waarbij 89% van bedrijven in 2019 minstens één 

app of integratie van Zendesk Marketplace gebruikte, vergeleken 

met 91% van bedrijven in 2020. 

De populairste apps en integraties zijn die uit het 

klantenservicedomein: klantenenquêtes, sociale media en training 

van agenten. Bijna 80% van managers zegt volgend jaar extra apps 

en integraties toe te voegen, een weerspiegeling van de huidige 

aanvaardingstrends.
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Vier van de vijf managers zeiden dat zij volgend jaar extra apps en integraties toevoegen

% aanbod % dat de komende 12 maanden toevoegt

Enquêtes onder klanten

BI en analyse

Facturering en ERP

Vertaling

Geautomatiseerde marketing

CRM-/Salesforce-automatisering

E-commerce

Personeelsbeheer

Samenwerking

Training van agenten

Sociale media
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Productieve teams gebruiken gemiddeld 
50% meer apps en integraties

Productieve teams zijn ook meer geneigd om gebruik te maken van 

apps op het gebied van chat, samenwerking, e-commerce en 

analyses. Populaire apps zijn Slack, Shopify en JIRA. Meer dan de 

helft van bedrijven die gebruikmaken van Zendesk gebruikt apps 

voor zelfservice-inhoud (56%) en voor IT- en projectmanagement 

(51%). Nog eens 36% maakt gebruik van chat- en 

samenwerkings-apps.

Productief team Gemiddeld productief team Minder dan gemiddeld productief team

Meest voorkomende soorten apps en integraties onder bedrijven die met Zendesk werken

Kennis en inhoud 56%

IT- en projectmanagement 51%

Chat en samenwerking 36%

E-commerce en CRM 32%

Opstellen en bewerken 32%

Analyse en rapportage 20%

E-mail en sociale media 16%

Enquêtes en feedback 12%

Telefonie en sms 8%

CTI-providers 5%
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Ervaringsgerichte bedrijven zetten toegewijde 
ontwikkelaars in
Klantenservice- en IT-organisaties zetten ontwikkelaars aan het 

werk, met behulp van gegevens en aangepaste toepassingen om de 

manier waarop zij met klanten omgaan aan te passen en te 

personaliseren. Bedrijven investeren steeds meer in toegewijde 

ontwikkelaars om zich te richten op het verbeteren van de 

klantervaring. 

Volgens enquêtegegevens heeft 47% van teams toegang tot resources 

voor ontwikkelaars en 32% zet toegewijde ontwikkelaars in. Grotere 

teams maken meer kans om ontwikkelaars toe te wijzen aan zowel de 

ervaring van de klant als die van de agent, waarbij vaak wordt gewerkt 

aan de integratie van gegevensbronnen, zodat agenten minder tijd 

hoeven te besteden aan het wisselen tussen systemen. 

Uit Benchmark-gegevens blijkt dat bedrijven die API's gebruiken 36 

procent sneller zijn in het oplossen van aanvragen, een stijging van 

12,5% per jaar. 

Aangepaste apps geven agenten essentiële informatie. Ze stellen 

bedrijven ook in staat om Zendesk aan te passen aan de unieke 

behoeften van hun team. Het aantal bedrijven dat minstens één 

aangepaste app gebruikt, is de afgelopen drie jaar met 54% gestegen. 

Bedrijven die ontwikkelaars inzetten om aangepaste apps te maken, 

verwerken meer dan zes keer zo veel tickets en hun klanten besteden 

50 procent minder tijd aan het wachten op een antwoord.

Toonaangevende teams sluiten support 
standaard in
Productieve klantenserviceteams doen meer om support in te 

sluiten op plekken waar klanten toch al aanwezig zijn. Het gebruik 

van de Zendesk Web Widget, waarmee supportteams zelfservice-

inhoud aanbieden, en een contactformulier, live chat of een 

terugbelverzoek op het web kunnen aanbieden, wordt aangestuurd 

door consumentengerichte bedrijven. 53% van de bedrijven die Web 

Widget gebruiken, zijn B2C-bedrijven.

Hetzelfde geldt voor de Zendesk Mobile SDK, waarmee bedrijven  

support kunnen aanbieden in hun klantgerichte mobiele apps. 70% 

van bedrijven die gebruikmaken van de Mobile SDK zijn B2C-

bedrijven. Bedrijven in de sociale media, entertainment en financiële 

dienstverlening lopen voorop als het gaat om het integreren van  

support in hun mobiele apps. Zij nemen support op in de context 

van de app of de game, zodat klanten niet worden gedwongen om 

de app of productervaring te verlaten.

32%
waarschijnlijker dat zij  

Web Widget gebruiken

60% 
waarschijnlijker dat zij  

de Mobile SDK gebruiken

Bij productieve klantenserviceteams is het

Met Sunshine, het open en flexibele CRM-platform van Zendesk, 

kunnen bedrijven al hun klantgegevens in elke indeling en waar de 

gegevens zich ook bevinden, aan elkaar koppelen en begrijpen. 

Bedrijven kunnen hun favoriete ontwikkelaarstools selecteren voor 

een holistische kijk op de klantervaring - zichtbaarheid over 

klantprofielen en interacties heen. Door de agentervaring te 

vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat agenten niet tussen 

systemen hoeven te wisselen, merken bedrijven dat agenten 

productiever en klanten tevredener zijn.

Bedrijven met Sunshine verwerken vier keer zoveel tickets als hun 

branchegenoten en zien wachttijden die de helft korter zijn  

dan bij bedrijven die Sunshine niet gebruiken. Degenen die 

gebruikmaken van Sunshine zien dat de tijd tot de oplossing bijna 

wordt gehalveerd.  

En met Sunshine Conversations kunnen bedrijven 

gespreksgegevens delen binnen hun organisatie, bots en 

AI-services integreren in gesprekken en via populaire messaging-

apps met hun klanten te praten. Het resultaat: rijke ervaringen zoals 

klanten die reserveringen kunnen maken of rechtstreeks een 

betaling kunnen verrichten in de berichteninterface.

Bedrijven met Sunshine lossen 
aanvragen 47% sneller op, terwijl ze 
tickets 4x sneller oplossen
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Gebruik van door kunstmatige intelligentie 
aangedreven Answer Bot door de tijd heen
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T R E N D  4

Mythes, misvattingen en tegenstrijdige beeldvorming over 

kunstmatige intelligentie blijven in de hoofden van klanten, en ook 

van bedrijven, rondspoken. "53% van organisaties heeft een beperkt 

begrip van kunstmatige intelligentietechnologieën, strategieën,  

en markten, volgens ons recentste CIO-onderzoek."*

Kunstmatige intelligentie is er nu eenmaal en blijft bestaan, maar veel 

mensen weten niet dat ze regelmatig gebruikmaken van kunstmatige 

intelligentie. Dat komt deels doordat dit subtiel plaatsvindt. 

Kunstmatige intelligentie verricht vaak werk op de achtergrond dat 

een persoon niet kan doen. Denk bijvoorbeeld aan het reserveren 

van een taxi in je favoriete app. Kunstmatige intelligentie werkt 

geruisloos en snel, stroomlijnt routinetaken en verricht werk dat een 

persoon niet kan, zoals het in enkele seconden coördineren van je 

taxirit. Het werk dat kunstmatige intelligentie doet, maakt mensen vrij 

om creatief, strategisch werk te verrichten.

De realiteit? Kunstmatige intelligentie blijft op alle niveaus in 

organisaties binnenkomen. AI is de drijvende kracht achter het 

succes van productieve teams die tickets met kunstmatige 

intelligentie voorkomen, de tijd verminderen die agenten besteden 

aan het beantwoorden van aanvragen en de betrokkenheid van 

klanten op een efficiënte manier opschalen. 

Een belangrijke reden voor deze uitbreiding zijn B2C-bedrijven, die 

het meest enthousiast zijn over de invoering en het gebruik van 

kunstmatige intelligentie. De aanvaarding van kunstmatige 

intelligentie is echter verre van wijdverbreid, en dit betekent een 

enorme kans voor de 63 procent van bedrijven die we onderzochten 

die nog geen kunstmatige intelligentie inzetten.

Als het gaat om Benchmark-gegevens, hebben we de aanvaarding 

en het gebruik van onze AI-aangedreven Answer Bot in de loop van 

de tijd zien groeien, sinds 2017. Answer Bot reageert automatisch op 

e-mails met relevante zelfservice-artikelen, oplossingen voor 

aanvragen van klanten terwijl klanten op een agent wachten. 

Answer Bot leert steeds nieuwe kennis bij.

Het aantal Zendesk-klanten dat gebruikmaakt 
van Answer Bot is de afgelopen twee jaar bijna 
verdubbeld - en B2C-bedrijven hebben 60% van 
deze verandering op hun naam staan

* *  Gartner, "How to Use AI to Create the Customer Experience 

of the Future", Jessica Ekholm, 8 augustus 2019.

Kunstmatige 
intelligentie blijft de 
drijvende kracht 
achter het succes van 
productieve bedrijven
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Jongere klanten zien de voordelen van 
kunstmatige intelligentie
Klanten begrijpen over het algemeen dat kunstmatige intelligentie 

kan bijdragen aan het oplossen van eenvoudige problemen. Uit 

enquêtegegevens blijkt dat de jongere generaties - generatie Z en 

millennials - over het algemeen enthousiaster zijn over kunstmatige 

intelligentie en AI als nuttig beschouwen voor zowel eenvoudige als 

complexe zaken. Waarom? Ten eerste zijn deze generaties zich er 

meer bewust van dat ze al bezig zijn met kunstmatige intelligentie 

en dat ze, aangezien ze zijn opgegroeid met geavanceerde 

technologie, zich vaak meer op hun gemak voelen bij het gebruik 

van kunstmatige intelligentie, en de voordelen en het potentieel 

ervan inzien. 

Jongere generaties zijn ook enthousiaster over de interactie met  

kunstmatige intelligentie als hierdoor het probleem sneller en 

nauwkeuriger wordt opgelost, wat betekent dat ze meer openstaan 

voor het gebruik van AI, zolang het maar eenvoudig en effectief is.

BBS = babyboomers/stille generatie X = generatie X MZ= millennials/generatie Z

Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze uitspraken over kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is nuttig 
voor complexe problemen.
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Kunstmatige intelligentie is handig 
voor eenvoudige problemen.
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Ik ben bereid hulp van een bot
te aanvaarden in plaats van een mens als ik 

dan een NAUWKEURIG antwoord krijg.
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze uitspraken over kunstmatige intelligentie.

Ik ben bereid hulp van een bot
te aanvaarden in plaats van een mens als ik 

dan een NAUWKEURIG antwoord krijg.
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Brazilianen zullen waarschijnlijk zeggen dat kunstmatige intelligentie nuttig is voor eenvoudige zaken
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Brazilië loopt voorop als het gaat om het 
enthousiasme van de consument voor 
kunstmatige intelligentie
Ook de houding ten opzichte van kunstmatige intelligentie verschilt 

per regio, waarbij klanten in Brazilië het meest enthousiast zijn.  

Bijna driekwart van respondenten van Braziliaanse klanten zegt dat 

kunstmatige intelligentie nuttig is voor eenvoudige zaken. En meer 

dan de helft van klanten in Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten 

zei het afgelopen jaar een AI-bot te hebben gebruikt als onderdeel 

van een klantenservice-interactie. Respondenten in Duitsland waren 

over de hele linie minder tevreden over kunstmatige intelligentie.
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Productieve teams maken twee keer zoveel 
kans om op kunstmatige intelligentie te 
vertrouwen
Het gebruik van kunstmatige intelligentie en zelflerende systemen 

voor klantenservicedoeleinden neemt toe. Er is de afgelopen twee 

jaar sprake van bijna een verdubbeling van het aantal Zendesk-

bedrijven dat gebruikmaakt van Answer Bot. Consumentgerichte 

bedrijven hebben hierin een leidende rol. Bij productieve bedrijven 

die gebruikmaken van Zendesk is de kans twee keer zo groot als bij 

minder dan gemiddeld productieve bedrijven dat zij gebruikmaken 

van Answer Bot.

Wie maakt er gebruik van kunstmatige 
intelligentie? Grote, technische teams
Uit Benchmark-gegevens blijkt dat bedrijven met meer dan 100 

werknemers een 30% grotere kans hebben om kunstmatige 

intelligentie te gebruiken dan bedrijven met minder dan 100 

werknemers. Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van Answer 

Bot om te helpen bij hoge volumes en schaalgrootte, maar ook 

kleinere bedrijven hebben er baat bij omdat Answer Bot standaard 

gebruikmaakt van deep-learning, wat betekent dat dit de basis kan 

zijn voor de groei en het succes van een bedrijf.

Als het gaat om aanvaarding door de sector, wordt Answer Bot het 

meest gebruikt door bedrijven in de entertainment-, sociale media-    

en web-app-sector.

De resultaten zijn significant en positief: Het aantal tickets dat wordt 

voorkomen dankzij Answer Bot is de afgelopen twee jaar 

verdrievoudigd. 

*  Gartner, "How to Use AI to Create the Customer Experience 

of the Future", Jessica Ekholm, 8 augustus 2019.

*  Gartner, Survey Analysis: "AI and ML Development Strategies, 

Motivators and Adoption Challenges", Jim Hare & Whit Andrews,  

19 juni 2019

•  Het aantal problemen dat wordt voorkomen 
dankzij Answer Bot is de afgelopen twee jaar 
verdrievoudigd 

•  "Tegen 2022 zal 20% van klantenservice-
interacties worden afgehandeld door 
gesprekspartners"*

Volgens de "2018 Gartner AI and ML Development 
Strategies Survey" is het "twee keer  
zo waarschijnlijk dat respondenten klantervaring 
(40%) noemen als hun belangrijkste motivatie 
om kunstmatige intelligentie te gebruiken. Dit 
was het dubbele van het volgende gebruik 
(taakautomatisering, met 20%)"*
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Doelstellingen van kunstmatige intelligentie
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Kunstmatige intelligentie past in de algemene 
bedrijfsstrategie
Klantenservicemanagers zullen waarschijnlijk zeggen dat kunstmatige 

intelligentie nuttig is om always-on 24/7 support te verlenen, eenvoudige 

problemen op te lossen en om serviceverlening te personaliseren. 

Verkoopleiders zullen daarentegen waarschijnlijk zeggen dat AI 

nuttig is om het salesproces te personaliseren en op te schalen.  

Er is een bijzonder grote kloof tussen het oordeel van managers 

en verkoopleiders ten aanzien van meer potentiële klanten en 

aanvragen, en hoe zij staan tegenover het aanbevelen van 

oplossingen voor veelvoorkomende problemen. 

Een AI-strategie die voortbouwt op zelfservice, is gekoppeld aan het 

succes van klantenserviceteams. Het staat vast dat de overgrote 

meerderheid van klanten de mogelijkheid wil hebben om zichzelf te 

helpen. Van AI-oplossingen is bewezen dat eenvoudige vragen 

hiermee snel kunnen worden beantwoord. Ze vormen dan ook een 

natuurlijke partner voor Helpcenters en communityforums, zodat 

teams hun zelfserviceresources kunnen inzetten om aanvragen van 

klanten te voorkomen.

Klanten die effectief gebruikmaken van Answer Bot beschikken ook 

over de best ontwikkelde kennisbanken en artikelen, actieve 

agenten en categorieën, evenals een hogere zelfserviceverhouding, 

waarbij zelfservice-inhoud wordt vergeleken met het totale 

ticketvolume. 

Een derde van Answer Bot-gebruikers heeft deze functie op meer 

dan één kanaal ingeschakeld en bij productieve teams is het 17% 

waarschijnlijker dat kunstmatige intelligentie op meerdere kanalen 

wordt ingezet. De populairste kanalen voor Answer Bot zijn 

doorgaans het webformulier, e-mail en Web Widget.

84% van managers die zeggen 
gebruik te maken van Answer Bot 
zegt ook dat hun organisatie over een 
zelfservicestrategie beschikt

84%
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Bestuurders geven 
klantervaring een 
vooraanstaande 
plaats

We verwachten meer en meer dat bedrijven de klantervaring een 

vooraanstaande plaats geven. Uit een recent rapport van Forrester 

blijkt dat het aantal managers dat zich met klantervaring bezighoudt 

in vijf jaar tijd met meer dan 1000% is toegenomen, zowel bij B2B- 

als bij B2C-bedrijven. Forrester vond dat ongeveer 70% van de 50 

belangrijkste Fortune 500-bedrijven nu expliciet de titel "Executive" 

hanteert in relatie tot het verlenen van klantenservice.

Meer bedrijven realiseren zich de waarde van investeren in de 

klantervaring en het prioriteren ervan. Dit heeft geleid tot de opkomst 

van de Chief Customer Officer (CCO), omdat vooruitdenkende 

bedrijven een leider willen hebben die voor de volle 100% aan 

klanten denkt en weet hoe die ze moeten begrijpen en prioriteren. 

Dit geldt met name voor nieuwere bedrijven: Meer dan de helft van 

bedrijven die in de afgelopen vijf jaar zijn gestart, heeft een CCO die 

zicht richt op de klantervaring, volgens ons onderzoek.

T R E N D  5

Bij bedrijven die in de afgelopen  
5 jaar zijn gestart, is het 63% 
waarschijnlijker dat zij een CCO hebben

63%

" Als CCO vertegenwoordig je de klant. Om dit 
goed te doen, moet je heel goed naar je klanten 
luisteren, belangrijke boodschappen en signalen 
oppikken en een cultuur van voortdurend leren 
en innoveren bevorderen om klanten te helpen 
succesvol te zijn."

Elisabeth Zornes
Chief Customer Officer, Zendesk
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Wat zijn de kwaliteiten die je het meeste 
waardeert
in je primaire klantenservicetool?

Kwaliteit van klantensupport 
van de leverancier

Gemakkelijk voor klanten om 
te gebruiken
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Prioriteiten naarmate het aantal aanvragen 
van de klant toeneemt
Het waarderen van de klantervaring is stap één. Voor succes zijn de 

juiste cultuur, software en analyse-instrumenten verplicht. 

Uiteindelijk zullen steeds meer aanvragen van klanten ertoe leiden 

dat teams het komende jaar moeten groeien - 42% van 

klantenserviceleiders verwacht dat het aantal aanvragen zal groeien, 

en 36% verwacht dat hun teams zullen groeien. Dit is geen één-op-

één groei, dus zullen teams ook efficiënter moeten werken.

Het hebben van de juiste software en tools is cruciaal om een 

toenemend aantal aanvragen van klanten te verwerken. Toen we 

managers vroegen wat ze het meest waarderen aan hun 

klantenservice, zeiden ze dat ze het meest belang hechten aan 

betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor klanten. Ze hechten ook 

veel waarde aan gebruiksgemak voor agenten, de kwaliteit van 

support van leveranciers en de prijs.

Het doel van een Chief Customer Officer is om na te denken over 

wat klanten willen en nodig hebben, hoe aan hun verwachtingen 

kan worden voldaan en hoe deze kunnen worden overtroffen. De 

focus ligt niet alleen buiten het bedrijf: Chief Customer Officers  

werken ook intern aan het creëren van een klantgerichte cultuur  

in het gehele bedrijf. 

Een CCO is de ultieme klantbehartiger. De klant moeten zijn of haar 

obsessie zijn - wie zijn onze klanten, wat vinden ze leuk, wat zijn hun 

frustraties? Een CCO weet dat soort dingen en nog veel meer door 

aansluiting te zoeken bij de klanten van het bedrijf. De CCO werkt 

nauw samenwerking met product- en marketingteams, neemt hun 

kennis over en deelt die met de rest van het bedrijf.

Welke leider is eigenaar van de 
klant- ervaring in je bedrijf?
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Klanttevredenheid heeft de hoogste prioriteit
Uit ons onderzoek is gebleken dat de klantenservicemanagers en  

agenten hetzelfde denken over prioriteiten: klanttevredenheid is 

voor beide groepen van het hoogste belang. 

56% van agenten zegt over adequate instrumenten te beschikken 

om succes te meten en erover te rapporteren, hoewel agenten bij 

kleinere bedrijven minder vaak zeggen dat ze over de juiste 

instrumenten beschikken. Slechts de helft van agenten bij bedrijven 

met minder dan 100 werknemers is het daarmee eens.

De resultaten van de enquête laten ook een stijging zien van het 

aantal functietitels dat verder gaat dan de traditionele "agent" of 

"medewerker" van de klantenservice. Bijna 20% van agenten 

vertelde ons dat hun titel "customer advocate" is, wat erop wijst dat 

meer bedrijven een customer-first benadering hanteren die verder 

gaat dan de manier waarop klantenservice van oudsher is 

gedefinieerd.

De beste manier om aan verwachtingen van 
klanten te voldoen, is door te investeren in je 
agenten
De beste teams kennen de waarde van agenten voor de 

klantervaring. Doorgewinterde agenten kunnen betere service 

bieden, wat resulteert in hogere tevredenheidsscores. Uit de 

enquêtegegevens blijkt ook dat doorgewinterde agenten over het 

algemeen zelfstandiger zijn. In plaats van dat agenten een ticket 

doorgeven aan een ander team, vinden agenten die al één tot drie 

jaar in die functie werken twee keer zo vaak het antwoord in een 

kennisbank voordat ze een ticket escaleren. 

Agenten worden beter gewaardeerd qua klanttevredenheid voor elk 

jaar dat ze van hetzelfde klantenserviceteam deel uitmaken. En 

agenten bij bedrijven die investeren in analyses door gebruik te 

maken van Zendesk Explore presteren nog beter dan degenen die 

dat niet doen, omdat agenten bij bedrijven die gebruikmaken van 

Explore sneller op gang komen en het gebruik van analyses hen 

helpt om snel beter te presteren.

Naast de investeringen in tools, geven respondenten van de 

enquête onder agenten aan dat ze waarde hechten aan een 

ondersteunende werkomgeving en samenwerking. Bijna 80% van 

agenten zegt dagelijks of wekelijks samen te werken binnen hun 

klantervaringsorganisatie, terwijl 63% zegt dagelijks of wekelijks 

samen te werken met teams buiten hun organisatie. Het komt niet 

als een verrassing dat agenten zeggen dat het beste deel van hun 

werk is om mensen te helpen bij het oplossen van problemen. En 

het ergste? Als mensen boos worden.

Resultaten van enquêtes onder agenten 
geven aan dat niet-traditionele functienamen 
voor agenten in aantal toenemen
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Het is logisch dat agenten met een langer dienstverband over meer 

zelfredzaamheid beschikken omdat ze meer ervaring hebben met je 

producten, meer ervaring hebben met het beantwoorden van lastige 

vragen en weten waar ze de resources kunnen vinden om te helpen. 

Na verloop van tijd, en met behulp van analyses, kunnen agenten 

sneller op gang komen en kunnen agenten met een langer 

dienstverband trends en patronen herkennen en op zoek gaan naar 

efficiëntere manieren om support aan te bieden.

Fantastische teams investeren zowel tijd als geld in hun agenten 

door tools en training aan te bieden. Grotere organisaties investeren 

meer in training van agenten en productieve teams investeren meer 

in het automatiseren van het werk, waaronder het gebruik van 

automatiseringen, macro's en triggers in Zendesk-producten. 

Klanttevredenheid en dienstverband 
van agent

Heeft Explore Heeft Explore niet

85

90

95

0 1 2 3

Dienstverband van de agent in jaren

%
 k

la
n

tt
e

v
re

d
e

n
h

e
id

 v
a

n
 d

e
 a

g
e

n
t

Productieve teams hebben 50% meer automatiseringen en 40% meer macro's en triggers

Productief team

Gemiddeld 
productief team

Minder dan gemiddeld 
productief team

0 1 2 3 4

Aantal automatiseringen

0 10 20 30 40

Aantal macro's

0 5 10 15 20

Aantal triggers

Grotere bedrijven investeren meer
in training van agenten

0

10

20

30

40

50

1 tot 9 10 – 99 100 – 499 500 – 999 1000+

Aantal werknemers

%
 v

an
 b

ed
rij

ve
n 

da
t i

nv
es

te
er

t i
n 

tr
ai

ni
ng

 v
an

 a
ge

nt
en

Zendesk-rapport over trends op het gebied van klantervaring 2020

36



Bij bedrijven met minder dan 100 
werknemers is de kans 43% groter dat ze 
zeggen dat ze succes niet kwantificeren
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Productieve teams maken gebruik  
van feedback en analyses
Niemand heeft er baat bij in het duister te tasten. De input van de 

klant is van cruciaal belang, net als gegevens die laten zien hoe het 

er met iedereen voorstaat. Met analyses en feedback van klanten 

kunnen organisaties prestaties meten en stappen ondernemen om 

prestaties te verbeteren. 

Maar niet iedereen maakt op dezelfde manier gebruik van deze 

mogelijkheden om inzichten te verwerven. De meeste teams bij 

bedrijven met minder dan 500 werknemers verzamelen bijvoorbeeld 

nog steeds geen feedback van klanten en kleine teams zijn minder 

geneigd om de prestaties te kwantificeren.

Voor wat betreft het succes van agenten kan worden gesteld dat niet 

alle agenten zeker weten hoe ze worden beoordeeld, maar het is even 

waarschijnlijk dat ze zullen zeggen dat hun prestaties als agent 

worden gemeten aan de hand van klanttevredenheid en dat hun team 

succes helemaal niet kwantificeert. Ongeveer een derde van agenten 

geeft een van deze antwoorden. Kleinere, consumentgerichte teams 

zullen minder vaak gebruik maken van metingen.

• 46% van teams meten succes aan de hand van  
klanttevredenheid 

• 28% van teams kwantificeert succes helemaal niet
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Bedrijven die gebruikmaken van Explore 
presteren beter
Sterker nog, Benchmark-bedrijven die optimaal gebruikmaken van 

Zendesk Explore, presteren beter dan alle andere bedrijven. Bij 

productieve teams is de kans twee keer zo groot dat zij Explore 

hebben. Bedrijven die gebruikmaken van Explore hebben klanten 

die 53% minder tijd besteden aan het wachten op antwoorden van 

agenten, en ze zijn 8% sneller met antwoorden.

Bedrijven die Explore het meest gebruiken, kunnen er trots op zijn 

dat hun klanten half zo lang op antwoord van een agent wachten en 

dat hun aanvragen twee keer zo snel worden opgelost. Deze 

hoofdgebruikers lossen vijf keer zoveel tickets op.

Bedrijven die gebruikmaken van Explore 
verwerken 3,4x zoveel tickets en hebben 
klanten die half zo lang wachten
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Volg de gegevens
Kijk en luister naar een webinar voor meer informatie 

over de trends van dit jaar en hoe je team ervoor staat.

https://www.zendesk.nl/support/webinars/?D2C=2155786&partnerref=benchmarkpage

