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Een Walker-studie geeft aan dat in 2020 de 
klantervaring de rol van de prijs en het product zal 
overnemen als belangrijkste merkdifferentiator. 
Volgens  een enquête van Gladly uit 2018 over 
verwachtingen ten aanzien van de klantenservice zal 
slechts 29% van de klanten een consistente ervaring via 
elk kanaal ontvangen, terwijl 71% daar prijs op stelt.

Hoewel het voor elke afdeling belangrijk is, is 
het bieden van een voortreffelijke klantervaring 
voornamelijk de verantwoordelijkheid van de 
klantensupport. Klanten verwachten een consistente 
ervaring, maar helaas kunnen supportteams niet 
voldoen aan deze verwachtingen.

Hiervoor bestaan diverse redenen, waaronder 
verkokerde support-, marketing- en verkoopteams, 
informatie die is verspreid over verschillende 
afdelingen en algemene communicatieproblemen. 
Je CRM-software (Customer Relationship 
Management) moet worden geoptimaliseerd om 
elke gebruiker een volledig beeld van elke klant 
te bieden — van het eerste contact tot de laatste 
verkoopoproep, support-e-mail of nieuwsbrief. 
Gebruik dit beeld om een consistente ervaring te 
creëren en te voldoen aan de verwachtingen van 
de klant.
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http://www.walkerinfo.com/customers2020/
https://www.gladly.com/latest/back-check-2018-customer-service-expectations-report/
https://www.gladly.com/latest/back-check-2018-customer-service-expectations-report/
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Wat is een consistente 
klantervaring?
Forrester definieert de klantervaring als “De wijze 
waarop klanten de interacties met het bedrijf 
waarnemen.” Van e-mails en telefoongesprekken 
tot vergaderingen en marketingmaterialen, de 
interactie van je bedrijf met klanten op elk niveau 
bepaalt hoe je bedrijf wordt waargenomen.

De definitie van een consistente klantervaring kan 
dan zijn “De wijze waarop klanten de interacties 
met je bedrijf waarnemen tijdens hun levensduur”.

Als de waarneming wordt bepaald door 
conflicterende berichten van de verkoop, 
marketing en support, zal de ervaring inconsistent 
zijn. Een inconsistente ervaring kan leiden tot 
afgehaakte klanten en ontevreden klanten die 
hun negatieve ervaring delen met anderen.

Bedrijven beseffen dat inconsistente 
klantervaringen een probleem zijn, maar vaak 
proberen ze het op de verkeerde manier op te 
lossen. In plaats van de ervaring in zijn geheel 
te analyseren, bekijken ze hoe ze afzonderlijke 
klantinteracties kunnen verbeteren.

Volgens de McKinsey-enquête over de klantervaring 
onder circa 27.000 Amerikaanse consumenten in 
veertien verschillende branches is het effectiever 
om de klanttevredenheid tijdens het klanttraject 
te meten dan de tevredenheid over afzonderlijke 
interacties. Zoals de enquête aangeeft, “Door de 
tevredenheid over het klanttraject te maximaliseren, 
kan de klanttevredenheid niet alleen met 
20 procent worden verhoogd, maar is het ook 
mogelijk om de omzet met 15 procent te vergroten, 
terwijl de kosten van de dienstverlening aan klanten 
met wel 20 procent afnemen.”

https://go.forrester.com/blogs/definition-of-customer-experience/
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-three-cs-of-customer-satisfaction-consistency-consistency-consistency
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Om klanten tevreden te stellen, moeten bedrijven nauw aandacht besteden aan 
de drie belangrijke elementen die naar voren komen in de enquêteresultaten:

Breng het klanttraject in kaart om inzicht te krijgen in elk 
touchpoint van de klant, de verschillen tussen interacties met 
afdelingen en de wijze waarop je alle klantinteracties naadloos op 
elkaar kunt laten aansluiten. Welke informatie deelt de verkoop 
bijvoorbeeld met klanten in de aankoopfase? Hoe kunnen je 
supportmedewerkers deze informatie gebruiken ten behoeve 
van de klant?

Optimaliseer daarna een geïntegreerde CRM-toepassing om te 
zorgen dat klantenservicemedewerkers over alles beschikken 
wat ze nodig hebben om het klanttraject goed te ondersteunen.

Consistentie 
van klanttraject

Consistentie van 
de communicatie

Emotionele  
consistentie

Veel bedrijven ervaren moeilijkheden bij 
het bieden van consistentie in het hele 
klanttraject. Hoewel interacties consistent 
kunnen zijn binnen elke afdeling, geldt dit 
niet meer wanneer een klant bijvoorbeeld 
wordt doorgestuurd van de verkoop naar 
de support of wanneer de klant al een 
tijdje bij het bedrijf is — de ervaring is 
volledig anders voor de klant afhankelijk 
van het teamlid waarmee hij of zij spreekt.

Het is belangrijk om je te houden aan 
beloftes die je bedrijf doet aan klanten. 
Als je bijvoorbeeld op de website 
aangeeft dat serviceverzoeken binnen 
een uur worden beantwoord, moet je 
je houden aan deze belofte. Het is ook 
belangrijk te zorgen dat klanten weten dat 
beloftes zijn ingelost, zodat hun perceptie 
positief is. Vestig tijdens de communicatie 
met klanten de aandacht op ingeloste 
beloftes.

Het opbouwen van vertrouwen is 
essentieel om klanten tevreden te stellen. 
Als je een consistent klanttraject levert en 
op een consistente manier communiceert, 
zorg je dat een klant meer vertrouwen 
krijgt in je bedrijf. Een emotionele 
band kan op de lange termijn ook de 
loyaliteit te vergroten. In een enquête 
gaf 86% van de klanten aan bereid te 
zijn om bij het bedrijf te blijven als er 
een emotionele band bestond met een 
klantenservicemedewerker.

https://www.newvoicemedia.com/en-us/resources/serial-switchers-swayed-by-sentiment-how-bad-emotive-customer-experiences-are-costing-brands-billions
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Hoe maakt een CRM-tool een consistente 
klantervaring mogelijk?
Verkokering — teams werken binnen hetzelfde bedrijf langs elkaar heen — is in toenemende 
mate fataal voor de klantervaring.

Afdelingen slaan vaak tegengestelde richtingen in om te voldoen aan hun doelstellingen. 
Daarbij wordt soms verzuimd om informatie met andere afdelingen te delen of is er zelfs 
sprake van concurrentie tussen afdelingen. Verkoopteams worden bijvoorbeeld gestimuleerd 
om gesprekken te houden, terwijl supportteams worden gestimuleerd om gesprekken te 
beëindigen. Ze handelen als verschillende entiteiten die zijn verkokerd.

40% van de respondenten van bedrijven gaf aan eigen afdelingsdoelstellingen te hebben 
en slechts 29% zei dat er sprake was van een samenwerkingsproces.

Bovendien zijn er nu meerdere kanalen waarmee klanten toegang tot je bedrijf kunnen krijgen, zoals Twitter, 
live chat, e-mail en meer. Als deze kanalen en afdelingen niet zijn verbonden, gaat de klantervaring achteruit.

Respondenten van instantie (109)Respondenten van bedrijf (174)
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Het management staat erachter 
maar deelt zijn visie niet met de 

rest van de organisatie

Wij/zij hebben zakelijke steun voor CX 
gekregen, omdat wij/zij tastbare 

bedrijfsvoordelen konden aantonen

Wij/zij weten hoe CX moet worden geïmplementeerd maar 
wij/zij worden op een hoger niveau geconfronteerd met 

obstakels bij het uitvoeren van de strategie

Het bedrijf geeft een hogere prioriteit aan 
winstgevendheid op de korte termijn dan 

aan levensduurwaarde van de klant

Ja, het is een samenwerkingsproces

Nee, verschillende afdelingen 
hebben hun eigen agenda

Word jij (of worden jouw klanten) op adequate wijze ondersteund door andere 
leden van de organisatie om jouw (of hun) doelstellingen ten aanzien van de 
klantervaring te bereiken?
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Neem dit scenario in gedachten:
Een verkoper heeft een prospect die eindelijk 
tot aankoop overgaat. Om de deal te sluiten, 
heeft de verkoper een pakket aangeboden dat 
is toegesneden op het budget van de prospect. 
De marketingafdeling e-mailt vervolgens een 
e-book aan de nieuwe klant om deze op weg 
te helpen met het product/de service. In deze 
informatiebron wordt echter de nadruk gelegd 
op een servicefunctie waarover de verkoper de 
klant helemaal niet heeft verteld. De klant belt 
de support voor hulp maar raakt gefrustreerd 
wanneer ze uitleg moet bieden over zowel het 
pakket als de informatiebron. Het blijkt dat de 
supportmedewerker over geen van beide op de 
hoogte was gesteld door marketing en verkoop!

Een fantastische, naadloze klantervaring? Niet echt.

Omdat het voor elke afdeling de belangrijkste 
doelstelling is om klanten te werven en te 
behouden, moeten support-, marketing- en  
verkoopteams worden gestimuleerd om informatie 
te delen en gezamenlijk deze doelstelling te 
realiseren. “De tijd waarin we konden doen alsof 
klanten zich bewegen in afzonderlijke verkoop- 
en supportwerelden zijn voorbij”, zegt Zendesk-
oprichter en CEO Mikkel Svane: “Klantenservice 
overstijgt elke afdeling en elk team.”

Door één CRM-platform te gebruiken waarmee 
support wordt afgestemd op de verkoop en 
marketing, kun je voldoen aan de verwachting van 
klanten dat interacties met het bedrijf consistent 
zijn — van de aankoop tot supportkwesties.

• Koppel waardevolle gesprekken met klanten 
van verschillende afdelingen aan elkaar.

• Zorg dat problemen of zorgen van de klant 
nooit over het hoofd worden gezien.

• Volg de hele klantervaring van de presales- 
tot de postsalesfase.

• Verhoog de productiviteit met 
behulp van automatisering, zodat 
ondersteuningsmedewerkers kunnen 
focussen op het leveren van voortreffelijke 
klantenservice.

Doorloop het bovenstaande scenario, 
maar gebruik deze keer een CRM-
toepassing:
De verkoper sluit een deal en biedt hetzelfde 
servicepakket aan om te voldoen aan het budget van 
de prospect. Deze keer wordt de informatie evenwel 
vastgelegd in de CRM-toepassing en is deze zichtbaar 
voor de support en marketing. Marketing verzendt 
een informatiebron, maar deze keer met informatie 
die overeenkomt met wat de verkoop heeft uitgelegd 
aan de klant. Wanneer de klant de support belt, 
controleert de supportmedewerker het klantdossier in 
de CRM-toepassing om de gesprekken met de klant 
en andere informatie door te nemen.

Het resultaat is een naadloze ervaring waarbij de klant 
zich gehoord en gewaardeerd voelt.
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Een end-to-end-klantervaring maken 
met je CRM
Ongeacht de oorsprong van klantinteracties (sociale media, live chat, telefoon, 
e-mail, enz.), moet je CRM-toepassing de mogelijkheid bieden om supporttickets 
te maken op basis van elke interactie. Dit stelt je in staat om problemen van de 
klant sneller en efficiënter op te lossen. De afzonderlijke klantenservice-interacties 
met klanten zullen hierdoor een consistent geheel vormen.

Maar om de algehele klantervaring te verbeteren en de mogelijkheden van je 
CRM-toepassing maximaal te benutten, moet je zorgen dat deze ook optimaal met 
andere afdelingen werkt. Deel supporttickets met de verkoop, maak relevante 
informatiebronnen voor de klant met de marketing en krijg toegang tot inzichten 
op basis van klantgegevens.
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“Dank je voor het beantwoorden van mijn vraag”, 
schrijft een klant naar aanleiding van de e-mail 
van een supportmedewerker, “graag wil ik het ook 
hebben over het toevoegen van Premier Plan aan 
mijn account.” Soms stuurt de support dergelijke 
kwesties waarvoor hulp van de verkoop nodig is niet 
door. Vaak komt dat doordat de supportmedewerker 
niet weet aan welke verkoper het moet worden 
doorgestuurd. Hoe dan ook leidt het tot een verloren 
verkoopkans en een klant die ontstemd is, omdat 
niemand contact heeft opgenomen.

Ook wordt een kans gemist om de klant te tonen 
dat je bedrijf zich bewust is van de behoeften van 
de klant en gepersonaliseerde service levert.

Volgens The Forrester Tech Tide: Sales And Customer 
Service Technologies, Q3 2018 “verwachten klanten 
dat interacties zijn aangepast aan wie zij zijn, wat ze 
hebben gedaan en wat ze momenteel doen. Om aan 
deze verwachtingen te voldoen moeten verkoop- en 
servicemedewerkers een volledig beeld hebben van 

klanten: hun interactie- en transactiegeschiedenis, 
hun huidige accountstatus en zelfs hun huidige 
context en traject. Ze moeten beschikken over 
technologie om hen te begeleiden bij de volgende 
actie, het gesprek of de taak met het beste resultaat.”

Met Zendesk Duet een combinatie van Sell en 
Zendesk Support kan de support eenvoudig 
specifieke tickets doorsturen naar de verkoop. 
Verkoopmedewerkers kunnen vervolgens vragen 
beantwoorden, up-sellmogelijkheden vaststellen, 
informatiebronnen zoeken om te verzenden, enz. 
Verkoopteams beschikken over cruciale contextuele 
informatie over wie hun klanten zijn en wat zij willen, 
en je supportteam heeft onmisbare inzichten in de 
wijze waarop aan verwachtingen wordt voldaan. 
Het is een inspanning van het hele team om te zorgen 
dat wordt voldaan aan de behoeften van de klant.

En als een verkoper een uitvoerigere pitch wil geven 
en een gesprek wil omzetten in een conversie, kan 
hij of zij een ticket raadplegen om te zien welke 
supportinteracties er eerder zijn geweest. 

Melding van supportticket aan een verkoopteam

Deel supporttickets met je 
verkoopteam.

https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Tech+Tide+Sales+And+Customer+Service+Technologies+Q3+2018/-/E-RES142814
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Tech+Tide+Sales+And+Customer+Service+Technologies+Q3+2018/-/E-RES142814
https://www.zendesk.nl/blog/duet-sell-and-support/
https://www.zendesk.nl/blog/duet-sell-and-support/
https://www.zendesk.nl/blog/duet-sell-and-support/
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72% van de klanten vindt dat het feit dat ze 
zichzelf moeten herhalen — eerst ten overstaan 
van de verkoop, daarna tegen de support, 
enz. — een teken is van slechte klantenservice. 
Communicatieproblemen tussen de verkoop 
en de support worden voorkomen als dossiers 
van klantinteracties toegankelijk zijn in de CRM-
toepassing.

Een CRM-toepassing biedt supportteams toegang 
tot antwoorden op de volgende vragen:

• Welke bezwaren/zorgen hebben/hadden 
prospects vaak tijdens het marketing- en 
verkoopproces?

• Wat vertellen verkopers aan klanten over het 
product/de service?

• In wat voor woorden beschrijft de verkoop je 
product/service? Komt dit overeen met wat 
supportmedewerkers vertellen aan klanten?

Deze informatie kan worden gebruikt om betere, meer 
gepersonaliseerde service te bieden wanneer klanten 
contact opnemen met de support.

Zendesk Duet biedt supportmedewerkers 
bijvoorbeeld op elk moment tijdens klantinteracties 
toegang tot gesprekken met klanten. De support 
kan eenvoudig het dossier van de contactpersoon 
openen en de activiteiten en gesprekken (die over 
een tijdstempel beschikken) doorbladeren om de 
klantgeschiedenis te bekijken.

Stel dat een nieuwe klant contact opneemt met 
een van je supportmedewerkers. “De verkoop 
heeft me verteld dat ik de functie X kon gebruiken, 
maar het werkt niet”, zegt ze en ze legt uit wat 
het probleem is. In plaats van de klant te vragen 
wie de verkoopcontactpersoon is, opent je 
supportmedewerker de CRM-toepassing om het 
dossier met de volledige e-mailconversatie tussen 
de verkoper en de klant op te halen.

“Ik zie dat je hebt gesproken met Ellie Franklin en 
je hebt inderdaad toegang tot de functie X”, zegt de 
supportmedewerker. “Het lijkt er alleen op dat je één 
stap hebt gemist bij de installatie. Ik zal je helpen 
om dit in orde te maken.” Het is een eenvoudige, 
naadloze interactie waarmee de klant de zekerheid 
krijgt dat de verkoop en support haar behoeften 
begrijpen en dat ze zich inzetten voor haar succes.

Verkoopgesprekken bekijken om 
berichten op elkaar af te stemmen.

https://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Zendesk_WP_Customer_Service_and_Business_Results.pdf
https://www.zendesk.nl/campaign/duet/
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Integratie met marketing-
automatiseringssoftware.
Medewerkers van de klantenservice beschikken 
vaak niet over de juiste bronnen wanneer zij 
klanten spreken. Bij de interactie met klanten 
via de telefoon, live chat of e-mail, is het moeilijk 
om een voortreffelijke ervaring te bieden als 
veelvoorkomende problemen van klanten niet 
worden vermeld in marketingmaterialen.

Een klant kan bijvoorbeeld een vraag stellen over 
de boekhoudingsfunctie van je product. Marketing 
ging ervan uit dat klanten vragen over andere 
productmogelijkheden zouden stellen en heeft 
casestudy’s, veelgestelde vragen en handleidingen 
verstrekt aan je supportteam, maar niets wat je klant 
zal helpen bij die bepaalde functie.

Hoewel de supportmedewerker de specifieke vraag 
misschien kan beantwoorden, zal de klant in de 
toekomst waarschijnlijk vergelijkbare vragen over 
de functie hebben — vragen die eenvoudig kunnen 
worden beantwoord met het juiste materiaal.

Met CRM-marketingintegraties kan de 
marketing zien welke vragen klanten stellen aan 
supportmedewerkers, zodat zij gerelateerde bronnen 
kunnen samenstellen: uitlegvideo’s, blogberichten, 
casestudy’s, enz. Supportmedewerkers kunnen 
deze bronnen vervolgens delen tijdens gesprekken 
met klanten of daarna, als reden voor een follow-
upgesprek en om klanten te tonen dat hun behoeften 
een hoge prioriteit hebben voor ons.

Een nuttige tip? Zelfs met de juiste content kunnen 
kansen om een klant van dienst te zijn worden gemist, 
omdat supportmedewerkers de vereiste bronnen niet 
kunnen vinden. Zorg dat het juiste materiaal voor de 
klantensupport eenvoudig toegankelijk is. Overweeg 
een online bibliotheek met bronnen samen te stellen 
(bijvoorbeeld met Google Sheets of Airtable) die kan 
worden geraadpleegd en uitgebreid door zowel het 
supportteam als het marketingteam.

Gebruik gedeelde inzichten in 
klanten om de klantenservice 
te verbeteren.
Volgens een onderzoek van Zendesk vindt 86 procent 
van het mkb het delen van klantgegevens tussen 
sales en support 'erg belangrijk' bij de overweging om 
bepaalde software aan te schaffen.  En daar hebben 
ze goede redenen voor. Met de resulterende inzichten 
in klanten kun je de klantsegmenten analyseren en 
gepersonaliseerde aanbevelingen doen.

Voor klanten zijn gepersonaliseerde opties 
onlosmakelijk verbonden met een consistente 
ervaring — en ze zijn bereid om hun gegevens 
daarvoor te delen. Uit een enquête blijkt dat 57% van 
de consumenten bereid is om persoonlijke gegevens 
te delen in ruil voor persoonlijke aanbiedingen of 
kortingen.

https://blog.getbase.com/content-marketing-for-sales-6-ideas-to-address-the-bottom-of-the-funnel
https://blog.getbase.com/5-ways-to-increase-your-sales-teams-productivity
https://www.zendesk.nl/blog/duet-sell-and-support/
https://econsultancy.com/12-stats-that-prove-why-personalisation-is-so-important/


Je CRM-toepassing voor verkoop optimaliseren om de klantenservice te verbeteren

11

Benut gedeelde klantgegevens in je CRM-
toepassing optimaal om gepersonaliseerde 
product-/serviceaanbiedingen te maken.  
De CRM-toepassing moet al zijn geoptimaliseerd 
voor het verzamelen van klantgegevens, maar 
moet ook het volgende bieden:

• Toegang tot klantdossiers om te bekijken welke 
klanten het meest winstgevend zijn en moeten 
worden geprioriteerd.

• Gepersonaliseerde oplossingen bieden 
voor problemen van klanten op basis van 
bijvoorbeeld koopgedrag, accountstatus, enz.

• Automatisch gegevens delen zodat deze direct 
beschikbaar zijn voor verschillende afdelingen 
(geen handmatige gegevensinvoer vereist).

Als je bijvoorbeeld toegang tot klantdossiers hebt, 
kun je gegevens bekijken zoals de omzet die 
klanten genereren. Zorg dat elke afdeling (met 
name verkoop en support) in je CRM-toepassing kan 
controleren welke klanten de meeste inkomsten 
genereren (gemiddeld wordt 80% van de omzet van 
een bedrijf gegenereerd door 20% van de klanten). 
Deze informatie moet beschikbaar zijn in het dossier 
van elke contactpersoon.

Gebruik deze informatie om de belangrijkste klanten 
te segmenteren en met de verkoop een plan te 
ontwerpen om gepersonaliseerde ervaringen te 
bieden, zoals exclusieve bronnen en persoonlijke 
consultancy. En dit is slechts één strategie om 
een consistente ervaring te leveren aan een 
bepaald klantsegment. Neem de gegevens in je 
CRM-toepassing door en bepaal hoe je deze kunt 
gebruiken om ervaringen te personaliseren voor 
andere klantsegmenten.

Met Zendesk Sell kun je veel gegevensinvoervelden 
aanpassen om een nauwkeurige momentopname te 
krijgen van de informatie die het belangrijkst is om 
gepersonaliseerde aanbiedingen voor klanten te 
maken. Deze tool is gebaseerd op verantwoordelijk 
eigenaarschap van gedeelde gegevens, maar 
biedt ook andere voordelen, zoals het ordenen van 
gegevens, het automatiseren van dagelijkse taken en 
het genereren van aanvullende inzichten uit gegevens 
met behulp van analyses.

Je kunt ook belangrijke metingen bekijken in 
rapporten zoals Levensduurwaarde en Net Promoter 
Score. Vervolgens kun je deze gegevens delen met 
de verkoop en controleren of de inspanningen voor 
de klantervaring effectief zijn.

De waarde van elke klant bekijken in je CRM-toepassing

https://blog.getbase.com/8-ways-to-effectively-manage-your-customer-data
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Conclusie
Tony Hsieh, oprichter en CEO van Zappos zegt: “Klantenservice moet 
niet slechts een afdeling zijn, maar het moet het hele bedrijf zijn.” 
Voor een consistente klantervaring moet elke afdeling samenwerken 
om de klant te bedienen, niet alleen de supportafdeling. En deze 
inspanningen zijn noodzakelijk. Als je klanten een inconsistente 
ervaring hebben wanneer zij contact onderhouden met verschillende 
afdelingen, kan dit nadelig zijn voor hun perceptie van je bedrijf, wat 
vervolgens invloed kan hebben op het klantbehoud.

Optimaliseer je CRM-toepassing om een naadloze end-to-end-ervaring 
en hoogwaardige klantenservice te bieden, ongeacht het tijdskader 
waarin of de afdeling waarmee klanten contact hebben.

Ga naar www.zendesk.nl/sell/

https://neilpatel.com/blog/zappos-art-of-culture/

