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Het opbouwen van positieve, langdurige relaties met 

klanten is altijd belangrijk geweest voor zakelijk succes. 

Maar de methoden om dit te doen evolueren sneller 

dan ooit, zowel in verticals als in de verschillende 

bedrijfstakken.

Voor detailhandelaars is het lastig om op grote schaal 

aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen. En 

vandaag de dag ziet dat er heel anders uit dan tien jaar 

geleden, of zelfs vorig jaar. Naarmate de industrie zich 

ontwikkelt, brengt de vooruitgang in technologie ook 

veranderingen in consumentengedrag met zich mee.

In deze bijzonder dynamische omgeving is het bieden 

van een eersteklas klantervaring een belangrijke manier 

om je als bedrijf te onderscheiden. Het is tevens een 

indicator van algemeen succes. In deze whitepaper 

beschrijven we hoe je bedrijf zich kan aanpassen aan 

de nieuwe CX-uitdagingen in de moderne wereld van 

de retail en hoe je deze kunt omarmen.
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De noodzaak om een goede klantervaring (CX) 

te leveren is niets nieuws. Bedrijven moeten 

echter hun filosofie en strategie binnen 

het gehele bedrijf aanpassen om aan de 

groeiende vraag en de hogere verwachtingen 

van klanten te kunnen voldoen.

Klanten verwachten een gemakkelijke en hoogwaardige 

manier om contact te leggen met de merken waar ze kopen 

en een probleemloze ervaring tijdens al deze interacties. 

Maar dit kan aanzienlijke complexiteit toevoegen aan je 

backend, vooral voor bedrijven met een groot aantal 

klanten, bestellingen en producten.

Hoewel het een uitdaging is om aan deze groeiende 

verwachtingen te voldoen, komt deze investering zowel je 

omzet als je winst ten goede. Onderzoek van Forrester 

toont aan dat tevreden klanten meestal meer uitgeven. Het 

onderzoek liet zien dat de gemiddelde uitgaven van loyale 

klanten 50 procent hoger ligt dan het gemiddelde van 

andere klanten. In sommige branches is het verschil zelfs 

nog groter: in de horeca en de detailhandel bijvoorbeeld ligt 

de omzet per trouwe klant 100% hoger dan de norm. 1

Inzicht in de 
huidige CX-
uitdagingen 
loont zich

1 Forrester Research, Improving CX Through Business Discipline Drives 

Growth, Harley Manning & Rick Parrish, 25 januari 2021

Door te investeren in de best mogelijke ervaring voor klanten 

bij elke interactie met je bedrijf, vergroot je je kansen om het 

vertrouwen van die klanten te winnen, wat altijd een 

betrouwbare weg is naar hogere omzet. Loyale klanten zullen 

niet alleen meer uitgeven (door eerder te verlengen, snellere 

ingebruikname van je producten en meer terugkerende 

klanten), ze zullen ook andere mensen vertellen over hun 

ervaring. Mond-tot-mondreclame zorgt ook voor nieuwe 

inkomsten en stimuleert de toestroom van nieuwe trouwe 

klanten.

Maar voordat je bedrijf daar de vruchten van kan plukken, moet 

je begrijpen wat de moderne retailklant wil en welke 

uitdagingen je moet overwinnen om dat te leveren.

https://www.forrester.com/report/improving-cx-through-business-discipline-drives-growth/RES137906?objectid=RES137906
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De 4 grootste CX-uitdagingen 
om te overwinnen
Hoewel elk bedrijf uniek is, krijgen klantenservicemanagers 

bij retailbedrijven over het algemeen met dezelfde 

uitdagingen te maken, waaronder:

1. Modernisering van de bestaande 
IT-infrastructuur 
Veel bedrijven worden geconfronteerd met de 

ontmoedigende taak om hun verouderde technologie te 

upgraden, of het nu gaat om problemen betreffende het 

einde van de levensduur, bezorgdheid over de veiligheid of 

een gebrek aan nieuwe functies. In veel gevallen zijn 

bedrijven afhankelijk van platforms die niet alleen verouderd 

zijn, maar ook gebouwd zijn op basis van bedrijfseigen 

technologie, waardoor ze inflexibel zijn en moeilijk kunnen 

worden bijgewerkt. En naarmate bedrijven groeien, wordt dit 

steeds moeilijker te beheren.

Het herzien van verouderde tech-oplossingen helpt teams 

efficiënter te werken, data effectief in te zetten en te blijven 

concurreren in het moderne retaillandschap. Verouderde 

technologische systemen kunnen bijvoorbeeld een 

veiligheidsrisico vormen, omdat ze het bedrijf gebonden 

houden aan verouderde functies en procedures. En 

naarmate de IT-infrastructuur van een bedrijf groeit, kan het 

verouderde systeem niet altijd succesvol integreren met de 

nieuwe tools. Dit creëert gefragmenteerde technologie en 

data, wat van invloed is op de klantervaring, maar het zorgt 

er ook voor dat agents geen zicht hebben op de customer 

journey.

Het updaten van systemen om de bedrijfsvoering efficiënter 

en transparanter te maken is niet zo eenvoudig als het 

voltooien van een reeks eenmalige vervangingsprojecten. 

Het is belangrijk om na te gaan waar werknemers te maken 

krijgen met data en hoe ze die kunnen inzetten om de beste 

klantervaringen te leveren. Om te kunnen ontwerpen met het 

oog op toekomstige flexibiliteit is het belangrijk om rekening 

te houden met je gehele ecosysteem. Kijk bij het kiezen van 

een nieuw systeem naar factoren als:

• Is het gemakkelijk aan te passen?

• Integreert het naadloos met je huidige technologie?

• Is het gemakkelijk te integreren met de technologie waar 

we in de toekomst in willen investeren?

• Kan het de groei van werknemers, klanten  

en gebruikers ondersteunen?

Een moderne techstack is niet alleen gericht op de behoeften 

van vandaag. Het moet in je huidige behoeften voorzien en 

tegelijk aan te passen zijn aan je toekomstige behoeften.

2. De grote hoeveelheid nieuwe kanalen
Misschien kon je het een paar jaar geleden af met alleen een 

callcenter. Maar nu willen klanten de mogelijkheid hebben om 

contact op te nemen met bedrijven via hun favoriete kanaal. 

Dat betekent dat bedrijven te bereiken moeten zijn via 

telefoon, e-mail, selfservice, live chat, messaging en 
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communities van gelijkgestemden. Volgens ons onderzoek 

(terug te vinden in het Draaiboek voor Flexibel Werken in 

Retail, zegt maar liefst 78 procent van de agents bij 

retailbedrijven dat ze elke dag twee of meer kanalen 

gebruiken om met klanten te communiceren. Overal tegelijk 

zijn is een zware taak, wat kan verklaren waarom 69 procent 

van de agents zich overweldigd voelt.

Om in zoveel kanalen actief te kunnen zijn, moet het 

personeel goed worden opgeleid en toegang hebben tot de 

nodige hulpmiddelen om op al die kanalen een consistente 

ervaring te kunnen bieden. Daarnaast moeten ze ook 

toegang hebben tot de juiste technische infrastructuur om 

gesprekken met klanten effectief te beheren, waar deze ook 

plaatsvinden. 

3. Gebrek aan middelen voor  
selfservice-content
Het aanbieden van selfservice is win-win. Klanten hebben 

graag de optie voor minder gecompliceerde taken. En voor 

bedrijven betekent het een vermindering van het aantal 

supportgesprekken, zodat agents tijd hebben om zich te 

concentreren op complexere problemen die een menselijke 

aanpak vereisen. 

Sterk presterende CX-teams begrijpen de kracht van 

selfservice. Volgens het Zendesk Customer Experience (CX) 

Trends-rapport heeft 73 procent van de retailbedrijven met 

eersteklas klantenservice helpcenter-artikelen toegevoegd, 

meer dan het dubbele van de teams die ondermaats 

presteren.

Zelfs als je de waarde van selfservice erkent, kost het 

creëren, publiceren, onderhouden en aanpassen van een 

selfservice-portal tijd en middelen. Je moet content schrijven 

en bijhouden, en de ervaring zelf moet worden ontworpen 

en aangepast op je merk. Bij veel bedrijven is de wens om 

selfservice-inhoud voor klantenservice te creëren er wel, 

maar worden er niet de nodige middelen ingezet om dit doel 

te bereiken.

4. Moeite om beschikbare klantendata  
in te zetten

Grote bedrijven worden overspoeld met data, die wordt 

verzameld op de vele contactpunten tussen de klant, 

producten en werknemers. Maar zonder een manier om die 

data in een formaat te gieten dat je goed kunt begrijpen en 

gebruiken, functioneert die data niet optimaal.

Een groter probleem dan het ondoeltreffende gebruik van 

klantendata is een gebrek aan toegang tot die data. In het CX 

Trends-rapport geeft 34 procent van de agents aan dat de 

klantinformatie waarover ze beschikken voor verbetering 

vatbaar is. Als detailhandelaar moet je het je klanten 

gemakkelijk maken om contact met je op te nemen. Daarnaast 

moeten je agents gemakkelijk toegang hebben tot 

nauwkeurige klantendata om hoogwaardige, snelle en 

persoonlijke service te kunnen leveren. Zonder deze twee 

vereisten daalt het niveau van je klantervaring.  

Effectief gebruik maken van je data bestaat uit twee stappen. 

Het moet zowel geformatteerd als geaggregeerd worden. En 

hoe groter het bedrijf, hoe groter de IT-infrastructuur, vaak met 

honderden toepassingen en databronnen. Om inzichten te 

onttrekken uit deze data, moet die toegankelijk en 

betekenisvol zijn. Daarvoor moet je een manier vinden om alle 

verschillende databronnen met elkaar te verbinden en 

daarvoor moeten bruggen worden gebouwd.

Een open, flexibel platform maakt het mogelijk een 

totaaloverzicht te krijgen van je data (en dus van de 

klantervaring) door bestaande databronnen met elkaar te 

verbinden. Zo kan je naar verloop van tijd ook nieuwe 

databronnen opnemen. Maar dit is allesbehalve eenvoudig, 

vooral wanneer er wordt gewerkt met starre, verouderde 

systemen die niet kunnen integreren met andere tools. 

Als dit verhaal je bekend in de oren klinkt, laten we het dan 

over oplossingen hebben.

https://www.zendesk.com/campaign/agility-playbook-retail/
https://www.zendesk.com/campaign/agility-playbook-retail/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.118886538.249275043.1653312488-856759655.1653312488
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.118886538.249275043.1653312488-856759655.1653312488
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
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Een toekomstbestendige 
aanpak van CX

Integreer je klantgegevens in één 
overzicht
Die overvloed aan klantendata biedt mogelijkheden voor 

innovatie en uitmuntende klantervaringen. Wanneer agents 

toegang hebben tot relevante gegevens over elke klant 

tijdens de interactie, kunnen ze meer gepersonaliseerde, 

nuttige klantenservice bieden. Maar op dit moment is dat voor 

velen nog teveel gevraagd.

Als je data gefragmenteerd is, dan hebben je agents 

waarschijnlijk toegang tot een deel ervan. Maar andere 

informatie is misschien niet toegankelijk voor hen of ze weten 

niet eens dat deze bestaat (en waar).

Een oplossing voor dit probleem is gelukkig binnen 

handbereik. Om te beginnen kan klantenservicetechnologie 

gegevens van meerdere producten bundelen in één platform 

met een totaaloverzicht. Dat vereenvoudigt onmiddellijk de 

IT-infrastructuur van je CX en het begrijpen van de complete 

customer journey.

Om ervoor te zorgen dat je platforms en software kunnen 

meegroeien met de behoeften van je bedrijf en worden 

gekoppeld aan andere databronnen, is het van cruciaal belang 

om open, flexibele API's te hebben. Deze kunnen zo worden 

ingesteld dat ze samenwerken met apps, integraties en 

andere databronnen. Een flexibele API kan je huidige en 

toekomstige software met elkaar verbinden en ervoor zorgen 

dat alle data op één overzichtelijke plek beschikbaar blijft, 

ongeacht de technologische hulpmiddelen die momenteel 

worden gebruikt. Er zijn klantenserviceproducten die kant-en-

klare integraties bieden met technologie-partners die dit 

proces eenvoudig maken voor gangbare 

bedrijfstechnologieën.

Hoewel grote technische updates kopzorgen kunnen 

opleveren, is het de bedoeling een oplossing te 

implementeren die gemakkelijk met je mee kan groeien. 

Naarmate je bedrijfsbehoeften veranderen, zal een open 

platform helpen met maatwerk en soepele overgangen.

Kies technologie die relatief gemakkelijk te onderhouden is, 

iets waarvoor je geen team van specialisten nodig hebt om 

dat ene product draaiende te houden. Pas op voor producten 

die in eerste instantie goedkoper en "kant-en-klaar" zijn, maar 

doorspekt zijn met verborgen onderhoudskosten. Je moet met 

een paar klikken updates kunnen uitvoeren en 

bedrijfsprocessen kunnen automatiseren, zonder code te 

hoeven schrijven. Dit kan je helpen de totale 

eigendomskosten (TCO) te verlagen.
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Gebruik technologie om 
de ervaring te verbeteren

Bied 24/7 support met  
klantcontext
Telefonische support is decennialang voldoende geweest. Het 

idee van klantenservice via e-mail kwam vele jaren later, net 

als een agent-vriendelijk platform voor het beheer van vragen 

en communicatie (wat we nu kennen als tickets). Maar de klant 

van vandaag gebruikt veel meer manieren om met bedrijven 

te communiceren en ze willen deze graag gebruiken op hun 

voorwaarden: op het moment dat het hen uitkomt en met de 

mogelijkheid om van kanaal te veranderen en toch de context 

van het probleem te behouden. Niet in herhaling te hoeven 

vallen, is nu vanzelfsprekend voor klanten. Volgens het CX 

Trends-rapport zegt 42 procent van de klanten dat dingen 

meerdere keren moeten herhalen een teken is van slechte 

klantenservice. 2020 heeft klanten niet geduldiger gemaakt. 

Ze hebben nog steeds hoge verwachtingen als het op CX 

aankomt. Meer dan 50 procent stapt over naar een concurrent 

na één slechte klantervaring en 80 procent stapt op na 

meerdere negatieve ervaringen.

Klanten willen met bedrijven communiceren via dezelfde 

kanalen die ze gebruiken om met hun vrienden en familie te 

praten. Dit betekent messaging, e-mail en ja, ook de telefoon. 

Volgens het CX Trends-rapport heeft 20 procent van de 

mensen onder de 40 jaar social messaging of chat nu in 

gebruik genomen. In reactie daarop hebben teams nieuwe 

kanalen ingezet, met de nadruk op social messaging, 

videobellen en social media. 

Klanten verwachten ook dat merken in deze kanalen luisteren 

en reageren en dat ze context hebben uit eerdere 

gesprekken, bestellingen en producten die worden gebruikt. 

Het aanbieden van een complete omnichannel-oplossing 

zorgt er niet alleen voor dat klanten de ervaringen krijgen die 

ze verwachten, maar maakt het voor agents ook gemakkelijk 

om toegang te krijgen tot de klantgegevens die ze nodig 

hebben via een gebruiksvriendelijke interface.

De juiste technologische oplossing vinden die je losstaande tools met elkaar 

verbindt en alle klantgegevens in één overzicht samenbrengt, kan het werk 

van CX-teams een stuk eenvoudiger maken. Maar het vereenvoudigen en 

toekomstbestendig maken van je tech is slechts de helft van het verhaal. 

De andere helft is minstens zo belangrijk: het leveren van de gemakkelijke, 

gepersonaliseerde ervaringen die klanten verwachten.

Vandaag de dag betekent dat het bieden van multi-channel klantenservice 

(inclusief selfservice) en het consequent personaliseren van de klantervaring 

aan de hand van data over de customer journey. 

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
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Veel detailhandelaren zijn nog niet overgestapt op het 

nieuwere, favoriete kanaal van dit moment: messaging. 

Retailbedrijven die geen gebruik maken van messaging lopen 

het risico kansen te laten liggen om met klanten in contact te 

komen via een populair supportkanaal. 

Volgens Gartner “zal in 2022 bij 70 procent van de klantinter-

acties gebruik worden gemaakt van opkomende technologie-

en, zoals zelflerende systemen, chatbots en mobiele messa-

ging, terwijl dat in 2018 nog slechts 15 procent was.”2 Hoewel 

het toevoegen van kanalen operationeel een grote inspanning 

is, behalen bedrijven die klantenservice bieden via de 

favoriete kanalen van hun klanten betere resultaten. Uit het 

CX Trends-rapport blijkt dat sterk presterende bedrijven 39 

procent vaker klantenservice aanbieden via messaging. Deze 

goed presterende teams hebben een voorsprong, aangezien 

wordt voorspeld dat messaging de norm zal worden. 

In plaats van die oude kanalen in te ruilen voor nieuwe 

kanalen, moet je je als bedrijf afvragen hoe je de krachten van 

al je kanalen kunt bundelen om je klanten een eersteklas 

ervaring te bieden. 

Een scala aan selfservice-opties bieden

Klanten zouden gemakkelijk een vriendelijke agent moeten 

kunnen bereiken, maar dat is niet altijd wat ze willen. Veel 

klanten maken graag gebruik van een kennisbank: in 2020 

was er een toename van 100 procent in de weergaven van 

communities en kennisbanken. Maar klanten zijn alleen bereid 

om hun problemen zelf op te lossen met een kennisbank als ze 

weten dat deze beschikbaar is en in al hun behoeften voorziet 

met recente artikelen en logische navigatie.

Selfservice-bots dragen in hoge mate bij aan een optimale 

ervaring. Door de informatie in je kennisbank gemakkelijker 

toegankelijk te maken, kan een intelligente automatiseringstool 

voor selfservice klanten gepersonaliseerde antwoorden 

bieden op schaal. Selfservice-bots (indien ondersteund door 

zelflerende functies) kunnen na verloop van tijd zelfs beter 

worden in het geven van de juiste antwoorden aan klanten op 

basis van het succes van eerder gegeven antwoorden.

Elke ervaring persoonlijk  
maken 
Met zoveel klanten en verschillende soorten producten staan 

retailbedrijven voor een grote uitdaging: het organiseren van 

alle informatie, zodat elke interactie is toegesneden op de 

unieke situatie van elke klant. 

Klanten hebben er een hekel aan om bij elk contact alle 

informatie te moeten geven over wie ze zijn, welke producten 

ze gebruiken en welke problemen ze ondervinden. Zoals we 

al eerder zeiden, zegt 42 procent van de klanten dat dingen 

meerdere keren moeten herhalen een van de meest 

frustrerende aspecten is van slechte klantenservice.

Idealiter heb je een systeem dat ervoor zorgt dat elke agent 

bij elke interactie toegang heeft tot relevante klantgegevens, 

waardoor de kans afneemt dat klanten last hebben van de 

blinde vlekken waar we het eerder over hadden. Bovendien 

kunnen agents sneller het juiste antwoord geven. 

Wanneer je klantgegevens verzamelt en organiseert op één 

plek, geeft het je agents een volledig beeld van de klant, in 

plaats van een losse verzameling informatie. Het is belangrijk 

dat al die informatie gemakkelijk toegankelijk en 

georganiseerd is voor agents die support bieden via alle 

kanalen, zodat ze geen kostbare minuten verspillen aan het 

zoeken naar een speld in een hooiberg.

Goed georganiseerde klantgegevens moeten dus gemakkelijk 

toegankelijk zijn voor agents die support bieden in alle 

kanalen. En alle informatie die agents via een bepaald kanaal 

verzamelen moet aan het gedeelde platform worden 

toegevoegd, zodat andere agents die in realtime kunnen 

bekijken, ongeacht welk kanaal ze gebruiken. Het klinkt 

misschien als veel werk om personalisering te kunnen bieden, 

maar het gaat vooral om de juiste technologie kiezen die dit 

allemaal mogelijk maakt.

2 Gartner, Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center, Brian 

Manusama, Nadine LeBlanc, Simon Harrison, 11 juni 2019

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
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Het afgelopen jaar hebben detailhandelaren te maken gehad met 

overweldigende veranderingen in de manier waarop klanten winkelen en 

hoe medewerkers werken.

Toen meer klanten overstapten op online winkelen, werden retailbedrijven 

gedwongen om zich aan te passen. Tijdens het hoogtepunt van de COVID-

19-pandemie konden mensen niet naar fysieke winkels om te kopen wat ze 

nodig hadden. Volgens McKinsey & Company is het aantal online aankopen 

en afhalen in de winkel met 28 procent gestegen, terwijl het laten bezorgen 

van boodschappen met maar liefst 57 procent is toegenomen3. 

Ook op de werkplek hebben zich grote veranderingen voorge-

daan. Zonder waarschuwing of voorbereiding moesten werkne-

mers opeens thuis gaan werken. Uit data in ons CX Trends-rap-

port blijkt dat 44 procent van de retailers nu personeel op afstand 

beheert. Veel retailers hebben ook hun personeelsbestand 

moeten inkrimpen: 37 procent heeft werknemers ontslagen.

Deze veranderingen vormden nieuwe uitdagingen voor teams 

die zich bezighouden met de klantervaring. Het percentage 

klanten dat om support vraagt, is in 2020 met maar liefst 38 

procent gestegen. Klanten hebben nu meer hulp nodig bij het 

vinden van levertijden, wegwijs worden in online winkelen, het 

oplossen van verkeerd bezorgde bestellingen en het uitvogelen 

van hoe retourzendingen werken.

Deze grote vraag naar klantenservice dreigt vertegenwoordi-

gers te overweldigen, nu ze nog moeten wennen aan thuiswer-

ken. Uit ons CX Trends-rapport bleek dat 68 procent van de 

agents zich overweldigd voelt.

Inspelen op grote verstoringen 
in de detailhandel

3 McKinsey & Company, Adapting to the next normal in retail: The customer 

experience imperative, Holly Briedis, Anne Kronschnabl, Alex Rodriguez en 

Kelly Ungerman, 14 mei 2020

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/adapting-to-the-next-normal-in-retail-the-customer-experience-imperative
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.151445434.249275043.1653312488-856759655.1653312488
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Maar deze veranderingen bieden ook kansen. Detailhandelaren 

kunnen gebruikmaken van e-commerce (waarvan wordt 

voorspeld dat deze met 160% zal groeien in de toekomst) om 

nieuwe klanten te bereiken en hun bestaande klanten tevreden 

te houden.

Hier zijn een paar praktische stappen die CX-teams kunnen 

zetten om aan de nieuwe verwachtingen van klanten te voldoen.

Krijg inzicht in wat je klanten willen
Nu klanten meer tijd online doorbrengen, verwachten velen 

service die vergelijkbaar is met die van grote bedrijven als 

Amazon.

Klanten verwachten dat bedrijven moeiteloze bestelprocessen 

aanbieden, zoals levering op dezelfde dag en het eenvoudige 

retourproces van Amazon. Wat de klantenservice betreft, biedt 

Amazon zijn klanten meerdere manieren om hun problemen 

op te lossen. Van callcenters tot chatrooms en productbeoor-

delingen: klanten kunnen altijd de antwoorden vinden die ze 

nodig hebben. De gigantische marktplaats biedt ook persoon-

lijke productaanbevelingen op basis van klantgegevens.

Dit is een hele opgave, want niet alle detailhandelaren kunnen 

deze "extraatjes" bieden. Toch kan elk bedrijf nog steeds de 

geweldige klantervaringen leveren die aansluiten bij wat 

klanten willen.

Eén manier om dat te doen is door een omnichannel support-

strategie te hanteren en met je klanten te communiceren op 

hun favoriete kanalen, of dat nu messaging, e-mail of live chat 

is. Uit ons CX Trends-rapport blijkt dat bedrijven met tevreden 

klanten 2,3 keer vaker omnichannel klantenservice bieden.

Je kunt ook een gepersonaliseerde ervaring creëren door 

klantendata uit e-commerce-software, marktsystemen, social 

media en loyaliteitsprogramma's te integreren in één toegan-

kelijk dashboard.

Bied een vertrouwde 
communicatiemethode met messaging
Klanten willen met bedrijven communiceren op dezelfde 

manier als ze met familie en vrienden praten. Daarom hebben 

ze zich tot messaging gewend. Volgens het Zendesk 

Benchmark-rapport is het gebruik van WhatsApp voor 

klantenservice wereldwijd met gemiddeld 219 procent 

gestegen, en met maar liefst 327 procent in Latijns-Amerika.

Klanten houden van messaging omdat het een snellere 

oplostijd en meer gebruiksgemak biedt. De interacties voelen 

ook persoonlijker aan. De gespreksgeschiedenis wordt ook 

opgeslagen, wat betekent dat klanten kunnen teruggrijpen 

naar eerdere berichten voor informatie die ze misschien  

vergeten zijn.

Consumenten zullen waarschijnlijk gebruik blijven maken van 

messaging. Maar liefst 74 procent van de klanten die in 2020 

voor het eerst messaging hebben gebruikt, is van plan om dit 

supportkanaal te blijven gebruiken. 

Uit data van het CX Trends-rapport blijkt dat retailers met de 

beste CX 1,4 keer vaker messaging aanbieden. Dus als je 

messaging nog niet aanbiedt als klantenserviceoptie, dan is 

dit het moment om daarmee te beginnen. Bied 

gesprekservaringen op web-, mobiele en social media-apps 

zoals WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger.

Leg de nadruk op flexibiliteit
In onzekere tijden is het essentieel om voorbereid te zijn om 

je aan elke mogelijke situatie aan te passen. De pandemie 

heeft retailbedrijven doen beseffen dat ze flexibel moeten zijn.

Door de onvoorspelbaarheid van de pandemie veranderen 

meer bedrijven hun aanpak voor CX. Supportteams stappen 

over van verouderde, moeilijk te gebruiken CRM's op flexibele 

tools die integreren met andere software in hun IT-

infrastructuur.

Om snel en efficiënt te kunnen inspelen op een continu 

veranderende wereld zullen bedrijven nog veel meer 

veranderingen moeten doorvoeren. Eén daarvan is het 

hanteren van een multichannel strategie. Maar liefst 78 

procent van de supportmedewerkers in de detailhandel zegt 

meer dan één kanaal te gebruiken om regelmatig met klanten 

te communiceren. Maar bedrijven moeten nog een stap verder 

gaan en een omnichannel strategie ontwikkelen, waarbij alle 

klantinteracties via verschillende kanalen worden 

gestroomlijnd in één centraal dashboard. Bedrijven moeten 

ook nieuwe workflows invoeren om de samenwerking tussen 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-126/Accenture-COVID-19-Retail-Consumer-Resarch-Wave-Four-POV.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://www.zendesk.com/blog/zendesks-benchmark-snapshot-impact-covid-19-cx/
https://www.zendesk.com/blog/zendesks-benchmark-snapshot-impact-covid-19-cx/
https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view
https://zen-marketing-assets.s3.us-west-2.amazonaws.com/pdf/AgilityRetailDatasheet.pdf
https://zen-marketing-assets.s3.us-west-2.amazonaws.com/pdf/AgilityRetailDatasheet.pdf
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verschillende afdelingen te helpen optimaliseren. Retailers 

met de beste CX maken 1,8 keer vaker gebruik van tools voor 

workflowbeheer. Door je klantenservice op te schalen aan de 

hand van AI en zelflerende systemen, kan je de productiviteit 

van je agents verbeteren en de klantervaring personaliseren.

Zo doe je het allemaal: Zendesk
Overeind blijven in de vloedgolf van veranderingen is niet 

makkelijk. Maar het vinden van het juiste platform voor 

klantervaring kan je helpen eersteklas support te bieden en je 

klanten tevreden te houden.

Als je flexibel wilt blijven, dan doe je er goed aan een 

configureerbare CX-tool te kiezen die omnichannel 

klantenservice mogelijk maakt en AI inzet om de efficiëntie 

van je team te vergroten.

Zendesk stelt je agents in staat om klantenservice te bieden 

op meerdere kanalen via een centrale werkruimte. Onze 

AI-gedreven chatbot kan veelgestelde vragen beantwoorden 

en simpele problemen oplossen, zodat je agents zich kunnen 

richten op de afhandeling van complexere problemen. Onze 

software biedt ook diverse functies (snelle antwoorden, 

koppelingen, afbeeldingen, carrousels, etc.) die waardevolle, 

interactieve messaging-ervaringen mogelijk maakt.

Voldoen aan de verwachtingen van de moderne retailklant in 

een landschap dat steeds competitiever wordt en continu 

evolueert, is niet gemakkelijk. Maar de juiste software geeft 

teams de middelen om het voor elkaar te krijgen.

https://drive.google.com/file/d/1vxfg6xNZaDEbqSnbXP_Puw5iq5KSaNhj/view

