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Onderzoeksdoelstelling en methodologie
Doelen:
Dit eBook bespreekt hoe (en in welke mate) het toepassen van best practices voor klantenservice-organisaties helpt om een
superieure klantervaring (CX) te leveren en de serviceteams beter te ondersteunen. Het onderzoekt ook hoe deze verbeterde
mogelijkheden samenhangen met aanzienlijk betere bedrijfsresultaten. Tot slot behandelt het de waargenomen CX-trends van jaar
tot jaar.

Methodologie:
In het tweede kwartaal van 2021 voerde ESG een dubbelblind onderzoek uit (d.w.z. dat de respondenten anoniem waren en niet
wisten dat ESG het onderzoek uitvoerde) onder 3250 zakelijke besluitvormers die verantwoordelijk waren voor het waarborgen
en verbeteren van de klantenservice van hun organisatie. De vertegenwoordigde organisaties kwamen uit alle marktsegmenten,
van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, en uit verschillende branches, waaronder retail, consumenten- en zakelijke
dienstverlening, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, en onderwijs en technologiebedrijven.
Tenzij anders vermeld vertegenwoordigen de gegevens in dit eBook de bevindingen van de N=366 respondenten uit Europa en het
Verenigd Koninkrijk die werkzaam zijn bij kleine bedrijven (MKB's) met minder dan 100 werknemers (VK [N=78], Frankrijk [N=88],
Duitsland [N=83], Spanje [N=95] en Nederland [N=22]).
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Belangrijkste bevindingen

• Het aandeel van de MKB-bedrijven in Europa dat onder "Kampioenen" en "Gevestigd" valt (organisaties met een
hogere mate van volwassenheid) in het marktsegment is op jaarbasis met 50% gestegen (van 16% naar 24%).

De CX-volwassenheid van een organisatie hangt af van de mensen, processen, data
en technologie die worden ingezet om klanten te bedienen. Organisaties in Europa
hebben het afgelopen jaar hun CX-volwassenheid aanzienlijk verbeterd.1

ZAKELIJKE RESULTATEN

• De regio loopt echter achter op andere gebieden die in de enquête zijn opgenomen, wat duidelijk blijkt uit de
data over de verschillende gebieden die in dit eBook worden besproken.

UITSTEKENDE SERVICE

DE AGENT-ERVARING

Kampioenen behalen meer zakelijk
succes. Europese MKB-kampioenen
doen het op dit gebied beter dan
collega's. Ze hebben:

Hoge CX-volwassenheid hangt samen met
betere prestatiecijfers. Europese MKBkampioenen doen het op dit gebied beter
dan collega's. Ze:

Organisaties met een hoge CXvolwassenheid optimaliseren de agentervaring. Europese MKB-kampioenen doen
het op dit gebied beter dan collega's. Ze:

Europese MKB-kampioenen:

13,3 vaker

Reageren

Hebben 4,2 keer vaker

Gebruiken 2,7 keer vaker

hun klanttevredenheidsdoelen overtroffen.

50% sneller op klanten.

hebben 2,4 keer vaker

Lossen problemen op

in 45% minder tijd.

hun klantenbestand vergroot.

hebben grote CX-projecten versneld
tijdens de COVID-19-pandemie.

Hebben agents die

72% productiever zijn.

zijn in een betere positie om

te concurreren en te slagen

hebben 4,1 keer vaker

Maken het gemakkelijk om
hulp te krijgen, volgens

hun uitgaven per klant in
de afgelopen 6 maanden
aanzienlijk verhoogd.
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vaker uitstekende klantzichtbaarheid.

BEDRIJFSVOERING

89% van hun klanten.
Klik hier om het onderzoek van vorig jaar te bekijken

1

Hebben 3,4 keer vaker
uitstekende retentie
van hun agents.

wanneer de macro-economische
omstandigheden herstellen.
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Mensen
• Serviceteams krijgen de juiste hoeveelheid training
om hun werk te kunnen doen.
• De organisatie zorgt dat er genoeg personeel is zodat
teams zelden of nooit overweldigd raken.

Proces
• De organisatie zet de inzichten uit service-interacties
effectief in om bedrijfsprocessen te verbeteren.
• De organisatie is in staat om bedrijfsprocessen snel
te verbeteren op basis van inzichten uit serviceinteracties.

Data en technologie
• De organisatie heeft inzicht in alle servicedata die
nodig zijn om het bedrijf te runnen.
• De organisatie kan (bijna) in realtime rapporteren
over servicedata.
• Servicetools zorgen ervoor dat agents een
uitstekende ervaring hebben.
© 2021 TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Organisaties onderverdeeld volgens de volwassenheid van hun klantenservice
ESG heeft een datagedreven model ontwikkeld dat de ondervraagde organisaties onderverdeelt in vier niveaus van
servicevolwassenheid: Kampioenen, Gevestigd, Opkomend en Starters. Het model gebruikt zeven vragen uit de enquête als
input om de servicevolwassenheid van een organisatie te bepalen. Elk van deze zeven vragen staat voor een kenmerk van een
CX-Kampioen (d.w.z. de implementatie van een best practice voor klantenservice). Het gaat hierbij om het team, de processen,
en de data en technologie die de organisatie tot haar beschikking heeft om klanten van dienst te zijn. Hoe meer kenmerken
aanwezig zijn, hoe volwassener de organisatie is.

The State of CX Maturity_Euro

| Volwassenheid van MKB-organisaties in Europa & het VK nu versus een jaar geleden.

PERCENTAGE ORGANISATIES

Zeven kenmerken
van een Kampioen
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2020

50%

2021

VOLWASSENHEID PER LAND:
VK

45%
35%

(17% Kampioenen,
gestegen van 9%)

31%

Spanje

10%
Starters

Opkomend

15%

Gevestigd

6% 9%
Kampioenen

VOLWASSENHEID VAN ORGANISATIES
Toenemende
volwassenheid
Increasing
Maturity

(11% Kampioenen, niet
opgenomen in de enquête
van vorig jaar)

Frankrijk

(6% Kampioen, gedaald
van 7%)

Duitsland(5% Kampioenen,
gestegen van 0%)

Regionale verschillen:
MKB's in Europa en het Verenigd Koninkrijk lopen achter op hun collega's in de
rest van de wereld, waar 16% de status van Kampioen behaalt (d.w.z. alle zeven
Neutraal/
kenmerken van een
Kampioen heeft).

mee oneens,
14%

Nederland

(0% Kampioenen, gedaald
van 8%)
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Het fundamentele belang
van het verbeteren van CX
Het verbeteren van de klantervaring is belangrijk.
Bijna alle respondenten waren het erover eens dat
hun bedrijf zonder voortdurende CX-innovatie klanten
zal kwijtraken aan meer klantgerichte concurrenten.
Hoewel organisaties hun CX-capaciteiten duidelijk aan
het ontwikkelen zijn, moet elke organisatie nagaan
of zijn klantenserviceteams snel genoeg groeien om
de verwachtingen van klanten bij te houden. Voor
de organisaties die vastzitten in het de Starters
of Opkomende segment van de markt, zijn deze
gegevens een duidelijke waarschuwing dat CXstagnatie voor klantverlies en concurrentiedruk zal
zorgen.

Regionale verschillen:
MKB's in Spanje onderkennen het vaakst de
strategische noodzaak van CX-innovatie: 46% is het
helemaal eens met deze stelling, aanzienlijk meer
dan MKB's in Duitsland (30%) en het VK (27%).

© 2021 TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.

| Eens of oneens: Voortdurende CX-innovatie is nodig om te voorkomen dat klanten
overstappen naar de concurrentie.

Neither
agree nor
Neutraal/
mee oneens,
disagree/disagree,
14%

Regionale verschillen:
In het algemeen hebben SMB's in Europa minder
aandacht voor constante CX-verbetering dan
hun internationale collega's: 37% is het helemaal
eens met de stelling, versus 50% in de andere
onderzochte regio's.

Helemaal
mee
Strongly agree,
eens,
37%
37%

86%
Agree,
49%
Mee
eens,
49%

van de respondenten
is het ermee eens dat
CX-innovatie nodig
is om hun bedrijf te
beschermen tegen
concurrentie.
Terug naar de inhoudsopgave
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Uitstekende service:
Kampioenen leveren
superieure klantervaringen
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De basis voor uitmuntende service
Drie dingen die Kampioenen doen om toonaangevende klantenserviceprestaties te leveren die elke CX-leider zou moeten implementeren:

Verander de manier waarop serviceteams met klanten
communiceren: 100% van de ondervraagde Kampioenen is bezig
transactiegerichte interacties om te zetten in gesprekservaringen
die een band creëren.

Wat Kampioenen bereiken:

50% snellere

gemiddelde eerste reactietijd.

45% kortere

totale oplossingstijd.

Ontmoet je klanten op hun favoriete kanalen:
Kampioenen communiceren gemiddeld op 1,6 keer
zoveel kanalen met klanten.

86%

van al hun klantproblemen worden
in één interactie opgelost.

Anticipeer op hoe de voorkeuren van klanten met betrekking
tot service veranderen en bereid je voor: 63% van de organisaties
verwacht dat chat- en social media-kanalen in de toekomst intensief
door klanten zullen worden gebruikt, versus 44% nu.

© 2021 TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.

89%

van hun klanten vindt dat Kampioenen
service krijgen gemakkelijk maken.
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Mee
Meeeens,
eens,49%
49%

De noodzaak om af te stappen
van transactiegerichte
interacties
Goede klantenservice geeft je klanten het gevoel
dat ze gehoord en gewaardeerd worden. Een
gesprekservaring brengt empathie over, bouwt een
band op en helpt het serviceteam een productieve
interactie te hebben met de klant.
Organisaties hebben dit door en hebben het
afstappen van traditionele transactie-ervaringen
tot een belangrijk doel voor hun teams gemaakt.
Hoewel 84% van alle respondenten zegt dit doel
te hebben, zijn Kampioenen het er vaker sterk
mee eens dan Starters (66% vs. 28%). Met andere
woorden, Kampioenen geven 2,4 keer zo vaak
prioriteit aan het leveren van persoonlijke
gesprekservaringen.

| Eens of oneens: het doel van ons serviceteam is om de klantenservice meer als een gesprek
en minder als een transactie te laten overkomen (Percentage van Kampioenen).

Mee
Meeeens,
eens,34%
34%

Helemaal
Helemaalmee
mee
eens,
eens,66%
66%

100%

van de Kampioenen
is het ermee eens dat
de omschakeling naar
een persoonlijkere
gesprekservaring met
klanten een belangrijk
doel is voor hun teams.

Op
Ophet
hetmoment
momentéén
éénvan
vande
demm
Zal
Zalover
over33jaar
jaaréén
éénvan
vande
deme
me
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Ontmoet je klanten
je voor
Helemaal
mee op hun veranderende voorkeuren
Meeop
eens,hun
34% favoriete kanalen en bereid

eens,mee
66%
Helemaal
Mee eens, 34%
Hoe klanten in contact willen komen met je merk varieertHelemaal
enorm, afhankelijk
van een
aantal
factoren. Dit betekent dat organisaties hun klanten verschillende manieren moeten bieden om
eens,
66%
mee
Mee eens, 34%
met hen in contact te komen, waarbij Kampioenen het in dit
opzicht
eens,
66% beter doen dan hun concurrenten. Kampioenen bieden klanten gemiddeld 1,6 meer kanalen dan Starters.

Het is belangrijk dat je klanten op een flexibele manier kunnen omgaan met je bedrijf, maar vergeet niet dat de voorkeuren van klanten in de loop van de tijd veranderen. Het is
belangrijk om op deze veranderingen te anticiperen, zodat serviceteams in de beste positie zijn om in de toekomst goede service te blijven leveren.
Hoewel 68% aangeeft momenteel de meeste gesprekken te voeren via e-mail of telefoon, verwacht 57% van de organisaties dat deze kanalen over drie jaar nog steeds tot de meest
gebruikte kanalen van klanten zullen behoren. Omgekeerd wordt verwacht dat chat en social media zullen uitgroeien tot de belangrijkste gesprekskanalen voor klanten.

| Het gemiddelde aantal kanalen dat organisaties gebruiken om service te leveren.

Kampioenen bieden klanten 1,6 keer zoveel kanalen om
met hun bedrijf te communiceren.

| Het percentage organisaties dat aangeeft dat dit kanaal het meest
gebruikt wordt (huidige staat en over drie jaar).
Op het moment één van de meest gebruikte kanalen door klanten
Zal over 3 jaar één van de meest gebruikte kanalen van klanten zijn

Op het moment één van de meest gebruikte kanalen door klanten

Op het moment één van de meest68%
gebruikte kanalen door klanten
Zal
over
3 jaar één van de meest gebruikte kanalen van63%
klanten zijn
Zal over 3 jaar één van de meest gebruikte kanalen van klanten zijn

........................................................................................
5,5

7,1

........................................................................................

5,5

5,5

Starters (N=166)

Starters (N=166)

Kampioenen (N=32)
Starters (N=166)
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7,1
Jaarlijkse verschillen:
MKB's
68% het
7,1 in Europa hebben
afgelopen jaar gemiddeld één
57%
kanaal toegevoegd (gemiddeld
6,4
aangeboden kanalen tegenover
5,6 kanalen een jaar geleden).
Kampioenen (N=32)

Kampioenen (N=32) Email of telefoon

68%

57%

57%
44%
Email of telefoon

63%

44%

63%

44%
Online chat, videochat of chatbots

Onlineofchat,
videochat of chatbots
Email
telefoon
Online chat, videochat of chatbots
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Starters(N=166)
(N=166)
Starters

Kampioenen(N=32)
(N=32)
Kampioenen

Emailof
oftelefoon
telefoon
Email

Onlinechat,
chat,videoch
videoch
Online
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Kampioenen reageren sneller
op problemen van klanten en
lossen ze sneller op

| Gemiddelde eerste reactietijd (uren) naar volwassenheid van klantenservice.
Op
Ophet
hetmoment
momentéén
éénvan
vande
demeest
meestgebruikte
gebruiktekanalen
kanalendoor
doorklanten
klanten
Zal
Zalover
over33jaar
jaaréén
éénvan
vande
demeest
meestgebruikte
gebruiktekanalen
kanalenvan
vanklanten
klantenzijn
zijn
.........................................................................................................................

Flexibiliteit is een hoeksteen van klantenservice.
7,1
7,1 Eén
van de grootste fouten die een bedrijf kan maken is een
5,5
klant laten5,5
wachten wanneer hij of zij een probleem of
vraag heeft.

.........................................................................................................................

44%
44%

Starters(N=161)
(N=161)
Starters
Email
Emailof
oftelefoon
telefoon

1.4
1.4

Kampioenen
(N=32)
Kampioenen
(N=32)
Online
Onlinechat,
chat,videochat
videochat
of
ofchatbots
chatbots

De gemiddelde eerste
reactietijd van
Kampioenen is
50% sneller dan die
van Starters.
Starters(N=158)
(N=158)
Starters

| Gemiddelde totale oplossingstijd (uren) naar volwassenheid van klantenservice.

Uit
ons onderzoek blijkt wederom dat Kampioenen
2.8
2.8
in het MKB-marktsegment in Europa op dit gebied
beter presteren dan hun collega's: de gemiddelde
totale oplossingstijd van Kampioenen is bijna de
1.4
1.4
helft korter dan die van Starters (en ongeveer 3 uur
sneller in absolute termen).
Met beter getraind personeel, effectievere servicetools
Starters
Starters
(N=161)
Kampioenen
Kampioenen(N=32)
(N=32)
en (N=161)
de
juiste data binnen handbereik om klantresultaten
te beoordelen leveren Kampioenen betere resultaten.
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63%
63%

57%
57%

Uit ons onderzoek blijkt dat Kampioenen in het MKBmarktsegment in Europa beter presteren dan hun
concurrenten:
de gemiddelde eerste
reactietijd(N=32)
van
Starters
Starters(N=166)
(N=166)
Kampioenen
Kampioenen
(N=32)
Kampioenen is 50% (bijna 1,5 uur) sneller dan die
van Starters.
Hoewel het van cruciaal belang is om klanten een
snelle reactie te geven, is het nog belangrijker om snel
tot een goede oplossing te komen.

6.5
6.5

2.8
2.8
68%
68%

.........................................................................................................................

6.5
6.5
80%
80%

84%
84%

82%
82%

.........................................................................................................................

3.6
3.6

Starters
Starters(N=158)
(N=158)

Starters(N=154)
(N=154)
Starters

Kampioenen
Kampioenen(N=32)
(N=32)

Opkomend(N=112)
(N=112)
Opkomend

Gevestigd(N=55)
(N=55)
Gevestigd

86%
86%

De gemiddelde totale
oplossingstijd van
Kampioenen is
45% korter dan die
van Starters.
Kampioenen(N=32)
(N=32)
Kampioenen
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Starters (N=161)

Kampioenen zijn niet alleen
sneller, maar ook effectiever in
het oplossen van klantproblemen

Kampioenen (N=32)
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Starters (N=158)

| Gemiddeld percentage oplossingen na 1 interactie, naar volwassenheid.
............................................................................................................................................................................

86%

............................................................................................................................................................................
84%

Hoewel snelheid belangrijk is, is efficiëntie een ander
cruciaal onderdeel voor het leveren van optimale
CX. Ons onderzoek omvat twee maatstaven voor de
efficiëntie van serviceteams.
Ten eerste: oplossingen na 1 interactie. Als voor het
oplossen van een klantprobleem meerdere escalaties
nodig zijn, is dat een duidelijke aanwijzing dat het
serviceteam niet over de nodige tools beschikt voor
optimale efficiëntie. Kampioenen zijn in staat om
86% van hun oproepen op te lossen met één
klantinteractie, wat 6 procent meer is dan bij
Starters.
Een andere maatstaf voor de efficiëntie is het aantal
klantenproblemen dat niet kan worden opgelost.
Kampioenen krijgen met 18% minder onoplosbare
problemen te maken. Aangezien één slechte
klantervaring al kan resulteren in klantverlies, kan deze
impact niet over het hoofd worden gezien. Dit geldt
met name voor MKB's, die over het algemeen een
kleiner klantenbestand hebben.
© 2021 TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.

80%

Starters (N=154)

82%

Opkomend (N=112)

Gevestigd (N=55)

Kampioenen (N=32)

Kampioenen lossen 6% meer vragen op met één klantinteractie.
84%

87%

89%

Kampioenen zien ook 18% minder onoplosbare klantproblemen in
77%
vergelijking
met Starters.
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Starters (N=154)

Opkomend (N=112)

Gevestigd (N=55)

Kampioenen (N=32)

| Percentage klanten dat het ermee eens is dat het bedrijf het hen gemakkelijk maakt om hulp te krijgen.

Kampioenen zorgen dat klanten
minder moeite hoeven te doen
De 'customer effort score' (CES) is een maatstaf
om te beoordelen hoe goed een organisatie
haar klanten van dienst is. Dit onderzoek bevat
een maatstaf om de inspanning van klanten te
meten.
We vroegen de respondenten welk percentage
van hun klanten het ermee eens zou zijn dat de
organisatie het hen "gemakkelijk maakt" om hun
problemen op te lossen. Kampioenen denken
dat gemiddeld 89% van hun klanten het ermee
eens is dat het bedrijf een gemakkelijke serviceervaring levert. Starters denken dat 77% van hun
klanten het eens is met deze stelling. Met andere
woorden, klanten van Kampioenen zeggen
16% vaker dan klanten van Starters dat het
bedrijf de inspanningen van klanten tot een
minimum beperkt.

.............................................................................................................................................

87%

84%

.............................................................................................................................................

77%

De klanten van
Kampioenen zijn het
16% vaker eens dat de
service-ervaring weinig
inspanning van klanten
vergt.

Starters (N=97)

Opkomend (N=103)

Gevestigd (N=56)

Kampioenen (N=32)

Regionale
verschillen:
Starters
(N=71)
Opkomend (N=71)
Gevestigd (N=47)
Kampioenen (N=29)
MKB's in Spanje vergen de minste inspanning van klanten: 43% geeft aan dat meer dan 90% van hun klanten zegt
dat ze "gemakkelijk" geholpen worden, een aanzienlijk hoger percentage dan hun tegenhangers in Frankrijk (27%)
en Duitsland (23%).
59%
49%

47%
38%
© 2021 TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.

89%

28%

48%

42%
31%

30%
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De agent-ervaring:
Kampioenen brengen hun teams in
de beste positie om te slagen
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Geef je team de tools om te slagen
Drie dingen die Kampioenen doen voor een optimale agent-ervaring die elke
CX-leider zou moeten implementeren:

Krijg toegang tot een 360-graden beeld van je klanten: Klanten
hebben talloze interacties met je bedrijf, via meerdere kanalen (telefoon,
e-mail, chat, enz.), en vaak over een periode van vele jaren. Kampioenen
brengen deze interacties via de verschillende kanalen 4,2 keer zo vaak
samen, waardoor ze agents in de beste positie brengen om uitstekende
service te leveren.

Wat Kampioenen bereiken:

12% efficiëntere
klantgesprekken aan de telefoon en 17% efficiëntere
chatsessies.

72% hogere
Geef agents de flexibiliteit en informatie die ze nodig hebben
om omnichannel service te bieden: Van agents wordt steeds
vaker verwacht dat ze een groot aantal servicekanalen gebruiken.
Kampioenen bieden hun agents meer dan twee keer zo vaak de optie
om moeiteloos te schakelen tussen kanalen.

Bereid je voor op het scenario waarin thuiswerken blijft bestaan:
Gemiddeld verwachten organisaties een toename van 21% in het
aantal thuiswerkende agents wanneer de COVID-19-pandemie niet
langer een probleem is. Organisaties zullen de komende jaren tools en
technologieën moeten onderhouden die nodig zijn voor productiviteitsen prestatiecontrole op afstand.
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verwerkingscapaciteit van agents.

Ze hebben 3,4 keer zo vaak
uitstekende retentie van agents.

Superieure flexibiliteit als team:
Kampioenen schatten dat het 65% minder tijd kost om
hun team uit te breiden en 55% minder tijd om een
gloednieuw servicekanaal toe te voegen.

Terug naar de inhoudsopgave
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Starters (N=97)

Kampioenen bieden hun
agents een 360-graden
beeld van de klant
Agents moeten op de hoogte zijn van de relatie tussen
het bedrijf en de klant om de beste CX te kunnen
leveren. Deze informatie helpt een agent zijn werk
beter te doen, en Kampioenen zijn veel beter in het
leveren van deze informatie. Sterker nog, 59% van de
Kampioenen zegt dat hun organisatie klantprofielen
levert, zodat gesprekken op elk kanaal gecombineerd
worden met CRM- en databasegegevens, die werken
als een "single source of truth". Met andere woorden,
Kampioenen bieden hun agents 4,2 keer vaker dan
Starters een uitstekende klantzichtbaarheid.

Jaarlijkse verschillen:
In het algemeen hebben Europese MKB' s betere
zichtbaarheid op hun klant gekregen: 32% zegt een
"single source of truth" hebben voor klantprofielen,
waar dat een jaar geleden nog 21% was.

Opkomend (N=103)

Gevestigd (N=56)

Kampioenen (N=32)

| Wat is het vermogen van je organisatie om een 360-graden beeld van je klanten te creëren?

Starters (N=71)

Kampioenen bieden
hun agents 4,2x zo
vaak een uitstekende
klantzichtbaarheid.

Opkomend (N=71)

Gevestigd (N=47)

Kampioenen (N=29)

59%
49%

47%
38%

48%

42%
31%

28%
14%

30%

4%
Goed

Zeer goed: onze klantprofielen worden
gebruikt als 'single source of truth' als
het gaat om servicegegevens

10%

Voldoende (met ruimte voor verbetering)
of minder

Starters (N=153)

Opkomend (N=10

Regionale verschillen:
In het algemeen hebben MKB-bedrijven in Europa minder zicht op hun klanten dan hun internationale
collega's: 32% geeft aanStarters
dat de(N=153)
zichtbaarheid zeer goed is, vergeleken met 42% in andere onderzochte regio's.
Opkomend (N=105)
Gevestigd (N=56)
Kampioenen (N=32)
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72%

59%
47%

28%

Goed
Zeer goed: onze klantprofielen worden
gebruikt als 'single source of truth' als
Starters (N=153)
De staat van CX-volwassenheid binnen het MKB – bevindingen uithet
Europa
en
het
VK
gaat om servicegegevens
49%
Opkomend (N=105)
48%
42%
Gevestigd
(N=56)
Starters
(N=71)
Opkomend (N=71)
38%
| Heeft je organisatie genoeg zichtbaarheid om te beoordelen of
Kampioenen (N=32)
31%schakelen naar een
agents over moeten
ander
kanaal
om te kunnen voldoen aan de vraag?
30%

Kampioenen zorgen
dat agents
14%
flexibel te werk kunnen gaan

Zeer goed: onze klantprofielen worden
als 'single source of truth' als
95% van de MKB' s gebruikt
in Europa
zet zijn agents in op
het gaat om servicegegevens

meerdere kanalen. Dit zorgt voor twee belangrijke
vereisten:

1. De organisatie moet in staat zijn om de vraag per
kanaal te beoordelen, zodat er op elk moment voor
de juiste personeelsbezetting gezorgd kan worden.

50%
46% 4%

10% Starters (N=153)
45%
47%
Opkomend (N=105)
Voldoende (met ruimte voor verbetering)
34%
Gevestigd (N=56)
of minder
26%
28% Kampioenen (N=32)
7% 20%

Goed

Kampioenen bieden
7,1 keer zo vaak
een uitstekende
zichtbaarheid op
hun verschillende
kanalen.

14%
Goed
Zeer goed: we hebben
54%(N=105)
Starters (N=153)
Opkomend
50%
(bijna) perfecte zichtbaarheid
46%
45%
op al onze
kanalen
Zeer goed: onze klantprofielen worden
gebruikt als 'single source of truth' als
34%
het gaat om servicegegevens
26%
7% 20%

Starters (N=153)

2. Agents moeten snel en gemakkelijk tussen kanalen
Opkomend (N=105)
kunnen wisselen om aan de vraag te voldoen.
Gevestigd (N=56)

Kampioenen
Kampioenen hebben 7,1 keer zo vaak
een (N=32)
uitstekend zicht op het aantal klantvragen op hun
verschillende kanalen dan Starters. Daarnaast
54%
bieden Kampioenen hun50%
agents 2,2 keer
vaker dan
46% om moeiteloos te 45%
Starters de mogelijkheid
schakelen tussen kanalen.
34%

7% 20%
Zeer goed: we hebben
(bijna) perfecte zichtbaarheid
op al onze kanalen
© 2021 TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.

26%

Goed

59%
54%

Voldoende (me
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Gevestigd (N=47)

Sta

64%

6

Regionale verschillen:
30% van de MKB's
in Frankrijk
49%
48%
beoordeelt hun zichtbaarheid op de
44%
42%
verschillende kanalen als zeer goed,
38%
een25%
aanzienlijk hoger percentage dan 33%
31% (16%)
hun tegenhangers in Duitsland
en het VK (17%).16%

9%

64%
Voldoende of minder

Gevestigd (N=56)

Goed

Ja, medewerkers kunn
Kampioenen (N=32)
tussen kanalen
Voldoende
(me
44%
33%

25%
9%

16%

| Kunnen agents gemakkelijk schakelen tussen de kanalen waarop ze met klanten communiceren?
Zeer goed: we hebben
(bijna) perfecte zichtbaarheid
72%
op al onze
68%kanalen

64%

Kampioenen bieden
agents 2,2 keer zo vaak
de25%
mogelijkheid om
moeiteloos te16%
schakelen
9%kanalen.
tussen
Voldoende of minder

44%
33%

50%
Ja, medewerkers kunnen
moeiteloos
46%
tussen kanalen wisselen
7% 20%

Goed

Kampioene

Voldoende of minder

Sta

Ja, medewerkers ku
tussen kanale

Jaarlijkse verschillen:
MKB's in Europa zijn beter in
Starters (N=153)
34
staat om de vraag en het volume
Opkomend (N=105)
49%
per kanaal in te schatten. In het
Gevestigd
(N=56)
39%
algemeen beoordeelt 21% zijn
28%
Kampioenen (N=32) 29% 28% zichtbaarheid 27%
als zeer goed, waar
dat een jaar geleden nog 15% was.
64%
8% 4% 0%
54%
Ja, maar de gebruikerservaring
Nee
45%
is toe aan verbetering
44% 3
34%
33%
26%
28% 25%
Terug naar de inhoudsopgave
16%

Zeer goed: we hebben
(bijna) perfecte zichtbaarheid
op al onze kanalen

Organisaties verwachten dat
scenario's voor thuiswerken
zullen blijven bestaan
Veel respondenten verwachten dat de COVID19-pandemie een langetermijneffect zal hebben
op waar serviceteams werken. Respondenten
van MKB's in Europa meldden dat gemiddeld
28% van hun personeel vóór de uitbraak al
thuis werkte. Nu we uit de pandemie beginnen
te komen, verwachten respondenten dat het
percentage externe servicemedewerkers zal
toenemen tot 34%.
De gevolgen voor organisaties zijn duidelijk:
nu 21% meer van hun personeel thuiswerkt,
zullen ze moeten blijven investeren in
tools voor samenwerking, oplossingen
voor personeelscontrole, cloudgebaseerde
toepassingen en andere technologieën om
thuiswerken mogelijk te maken.
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Goed

Voldoende of minder

Ja, medewerkers kunnen moeiteloos
tussen kanalen wisselen
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Ja, maar de gebruikerservaring
is toe aan verbetering 19

| Thuiswerkende servicemedewerkers voor en na de COVID-19-pandemie.
.................................................................................................................................

34%
.................................................................................................................................

28%

Percentage klantenservice- of supportmedewerkers
dat thuiswerkte werkte vóór COVID-19

Respondenten
verwachten een
stijging van 21%
in het aantal
thuiswerkende
servicemedewerkers.

Percentage klantenservice- of supportmedewerkers
dat vooral thuis zal werken wanneer de
COVID-19-pandemie geen probleem meer is

Terug naar de inhoudsopgave

COVID-19-pandemie geen probleem meer is
Percentage klantenservice- of supportmedewerkers
De staat van CX-volwassenheid binnen het
– bevindingen
Europa
en het VK
datMKB
thuiswerkte
werkteuit
vóór
COVID-19

Percentage klantenservice- of supportmedewerkers
dat vooral thuis zal werken wanneer de
COVID-19-pandemie geen probleem meer is
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| Gemiddelde 'afhandeltijd' aan de telefoon (minuten).

Kampioenen hebben
efficiëntere klantinteracties
Efficiëntie is een belangrijke maatstaf, zowel voor
klanten als agents. Het is een maatstaf voor het
gemak waarmee een agent een probleem kan
oplossen voor een klant. Naarmate de benodigde
tijd korter wordt, neemt de tevredenheid van
zowel de klant als de agent toe.
Uit het onderzoek blijkt dat Kampioenen
efficiëntere klantinteracties hebben (ongeacht
het kanaal), waarbij de afhandeltijd als maatstaf
wordt gebruikt (d.w.z. de tijd die nodig is om
een klantinteractie te voltooien). Agents van
Kampioenen zijn 11% efficiënter tijdens
telefoongesprekken met klanten en hebben
17% efficiëntere chatsessies (in vergelijking
met Starters).
Hoewel dit neerkomt op slechts een paar
minuten per gesprek, loopt de cumulatieve winst
op naarmate het aantal gesprekken toeneemt.
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10.9

.........................................................................................................................

9.6
10.9

Kampioenen zijn
11% efficiënter aan
de telefoon.

9.6

Starters (N=150)

Kampioenen (N=32)

Starters (N=150)

Kampioenen (N=32)

| Gemiddelde 'afhandeltijd' tijdens chatsessies met klanten (minuten).
11.0
9.1

.........................................................................................................................

11.0

.........................................................................................................................

9.1

Starters (N=100)

Kampioenen (N=28)

Starters (N=100)

Kampioenen (N=28)

Kampioenen zijn
17% efficiënter in
chatsessies.
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| Gemiddelde verwerkingscapaciteit van agents (aanvragen per agent, per maand), naar volwassenheid.

Agents van Kampioenen hebben
een grotere verwerkingscapaciteit

...........................................................................................................................

62
53

49

Efficiëntie leidt tot productiviteit. Dit komt ook
duidelijk naar voren in de onderzoeksdata.
Wij vroegen de respondenten hoeveel fulltime
klantenservicemedewerkers er in hun organisatie
werken (zowel intern als extern) en hoeveel
klantproblemen ze in totaal per maand oplossen.*

...........................................................................................................................

We berekenen de verwerkingscapaciteit (oplossingen
per agent, per maand) door het gemiddeld aantal
oproepen te delen door het gemiddeld aantal
agents. Kampioenen bereiken een 72% hogere
verwerkingscapaciteit dan Starters.

Starters (N=634)

Kampioenen hebben
een 72% hogere
verwerkingscapaciteit
dan Starters.

36

Opkomend (N=549)

Starters (N=166)

Gevestigd (N=319) Kampioenen (N=169)

Opkomend (N=112)

Jaarlijkse verschillen:
Een jaar geleden was het verschil tussen de
groepen 50%, wat betekent dat de voorsprong
van Kampioenen ten opzicht van hun collega's
72%
groter wordt.

Regionale verschillen:
Gevestigd (N=56)
Kampioenen (N=32)
Verwerkingscapaciteit MKB per land:
1. Spanje (120 aanvragen per agent)
2. VK (64 aanvragen per agent)
3. Nederland (40 aanvragen per agent)
4. Duitsland (38 aanvragen per agent)

*Beide vragen waren vrijblijvend en zijn niet door alle
respondenten beantwoord. Deze data zijn samengevoegd.
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5.48%
Frankrijk (14 aanvragen per agent)

45%

43%
30%

32%

36%
25%
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Starters (N=634)

Opkomend (N=549)
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Gevestigd (N=319) Kampioenen (N=169)

| Agentverloop, naar volwassenheid.
Starters (N=166)

Kampioenen zien minder
agentverloop
Door agents de beste tools, klantzichtbaarheid
en de juiste informatie te geven om hun werk
te kunnen doen, kunnen ze effectiever werken.
Daarnaast is er ook een verband met hogere
tevredenheid, minder burn-outs en uiteindelijk
een betere retentie.
Bij de vraag over het verloop binnen hun
serviceteams, gaven Kampioenen 3,4 keer
vaker dan Starters aan dat hun agents een
uitstekende retentie hebben.

Opkomend (N=112)

Gevestigd (N=56)

Kampioenen (N=32)

72%

Kampioenen hebben 3,4
keer zo vaak uitstekende
retentie van agents.

43%
30%

21%

48%

45%

36%

32%

25%

18%

18%

6%
Geen uitdaging: we hebben
uitstekende service en behoud
van ondersteunend personeel

Geen grote uitdaging

Neutraal/een uitdaging

Regionale verschillen:
41% van de MKB's in het VK zegt dat retentie geen probleem voor hen is, een aanzienlijk hoger percentage
dan hun tegenhangers in Duitsland (22%), Nederland (9%) en Spanje (26%).

Start
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Bedrijfsvoering:
Drie manieren waarop
Kampioenen CX anders
aanpakken
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Een andere
CX-mentaliteit
Kampioenen zien CX totaal
anders en hebben een totaal
andere aanpak van CX dan minder
volwassen organisaties. Op het
gebied van CX zouden de meeste
organisaties gebaat zijn bij een
nieuwe mindset.

CX-innovatie versnellen ondanks macro-economische onzekerheid: Kampioenen hebben tijdens
de pandemie 2,7 keer vaker dan Starters grote CX-projecten versneld. Daardoor hebben Kampioenen
9 keer vaker het gevoel dat ze de juiste investeringen hebben gedaan tijdens de pandemie om hun
veerkracht te maximaliseren.

Wat je niet meet en onderzoekt kan je ook niet effectief verbeteren: Bedrijfsleiders bij Kampioenen
kijken 8,5 keer vaker dan Starters dagelijks naar CX-statistieken en belangrijke prestatie-indicatoren.

Kansen herkennen om een concurrentievoordeel te creëren en te vergroten: Bedrijfsleiders bij
Kampioenen zien hun serviceteam 2,3 keer vaker dan Starters als een competitief voordeel, in plaats
van als kostenpost.
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Versnelling van CXinvesteringen in onzekere tijden

| Hoe heeft je organisatie de afgelopen 12 maanden grote CX-projecten aangepakt?
Starters (N=166)

Het onderzoek maakt duidelijk dat Kampioenen
CX op een totaal andere manier bekijken als hun
collega's.
Eén onderdeel daarvan is dat ze in de afgelopen
12 maanden vaker hun CX-investeringen hebben
versneld, ondanks de hoge mate van macroeconomische onzekerheid als gevolg van de
COVID-19-pandemie. Kampioenen hebben in
de afgelopen 12 maanden 2,7 keer vaker dan
Starters grote CX-projecten versneld.
De implicatie is duidelijk: wanneer organisaties te
maken krijgen met een economische tegenslag
moeten de investeringen in CX toenemen, niet gelijk
blijven of afnemen.

© 2021 TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.

26

Opkomend (N=112)

Gevestigd (N=56)

Kampioenen (N=32)

75% 75%
66%

46%
28%

50%

25% 25%
6%

We hebben deze projecten versneld

We hebben onze projectplanning
niet gewijzigd

4%

0%

0%

We hebben deze projecten uitgesteld

Terug naar de inhoudsopgave

Starters (N=634)
Opkomend (N=549) Gevestigd (N=319) Kampioenen (N=169)
ers (N=634)
Opkomend (N=549) Gevestigd (N=319) Kampioenen (N=169)
mend (N=549) Gevestigd (N=319) Kampioenen (N=169)
De staat van CX-volwassenheid binnen het MKB – bevindingen uit Europa en het VK
estigd (N=319) Kampioenen (N=169)
Starters (N=166)
Starters (N=166)

Opkomend (N=112)

Opkomend (N=112)

Gevestigd (N=56)

| Heeft je organisatie één van de volgende beleidswijzigingen
Gevestigd (N=56)
Kampioenen (N=32)
aangebracht in het begin van de COVID-19-pandemie?
Starters (N=166)

Gevestigd (N=56)
Kampioenen (N=32)
Spotlight: wat
kunnen
we
leren
Kampioenen (N=32)
72%
van hoe
organisaties
gereageerd
72%
hebben op COVID-19?

37%

Meer flexibele werkuren

33%

48%

28% 29%
38% 33%

40%

40%
38%33%

40%
39%
29%
39%
%
© 2021
TechTarget, Inc. Alle rechten voorbehouden.
30%
17%

39%

38%
50%
47%
30%

63%

27%

63%

19%

53%

22%

50%

14%

41%

(N=56)
Champions
(N=32)
| Heeft je Risers
organisatie
de juiste
CX-investeringen
gedaan en beleidsaanpassingen doorgevoerd om
optimaal flexibel te blijven tijdens de COVID-19-pandemie?
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het gevoel dat ze tijdens de pandemie de juiste
investerings- en beleidsbeslissingen hebben
Starters (N=166)
50%
genomen om hun veerkracht te maximaliseren.
50%

66%

33%

45%

apparatuur. Kampioenen vertoonden optimale
flexibiliteit in het veranderende macro-economische
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Erkenning dat service
een competitief voordeel is

| Hoe zien senior bedrijfsleiders je serviceorganisatie?
Starters (N=166)

Opkomend (N=112)

Gevestigd (N=56)

Kampioenen (N=32)

Tot slot verschilt de perceptie van het serviceteam
sterk tussen organisaties met een hoge
volwassenheid en organisaties die minder volwassen
zijn. Bedrijfsleiders bij Kampioenen zien het
serviceteam 2,3 keer zo vaak als een competitief
voordeel.
De data ondersteunen deze stelling, aangezien de
serviceteams van Kampioenen hun organisaties
consequent helpen om zich op het gebied van CX te
onderscheiden van de massa.
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3: Neutraal of minder

Jaarlijkse verschillen:
Over het algemeen zien Europese MKB's hun
serviceteams positiever dan een jaar geleden: 40%
ziet deze teams als een competitief voordeel,
vergeleken met 33% in het onderzoek van vorig jaar.

27%

22%

Bedrijfsleiders bij
Kampioenen zien het
serviceteam 2,3 keer zo
vaak als een competitief
voordeel

5: Klantenservice wordt gezien
als een onderscheidende factor

4

4%

18%

33%

59%

61%

56%
34%

34%

25%

Scores overtreffen
onze doelen/verw

Regionale verschillen:
Over het algemeen hebben MKB' s in Europa minder waardering voor hun serviceteams als hun
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Zakelijke resultaten:
Waarom een Kampioen worden
belangrijk is voor je bedrijf
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Kampioenen overtreffen
hun doelstellingen voor
klanttevredenheid
Het doel van het serviceteam is om klanten
tevreden te stellen. Daarom zouden we
verwachten dat organisaties met de meest
volwassen werkwijze wat betreft service beter
presteren op het gebied van klanttevredenheid,
en dat is precies wat de data laten zien.
Kampioenen overtreffen in het algemeen
13,3 keer vaker dan Starters hun
doelstellingen voor klanttevredenheid.
ESG gelooft dat het vermogen van Kampioenen
om snellere, effectievere en persoonlijkere
gesprekservaringen te leveren één van de
belangrijkste redenen is waarom ze beter
presteren op het gebied van klanttevredenheid
dan hun concurrenten.
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| Hoe presteert je organisatie ten opzichte van de doelstellingen rond klantentevredenheid?
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Gevestigd (N=56)

Kampioenen (N=32)
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Kampioenen
overtreffen 13,3
keer zo vaak hun
doelstellingen voor
klanttevredenheid.
18%
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41%
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Scores zijn in lijn met onze
doelen/verwachtingen

Scores liggen doorgaans onder
onze doelen/verwachtingen

10% 5%

0% 0%

Wij doen geen formele
metingen

Regionale verschillen:
36% van de MKB's in Nederland zegt dat hun tevredenheidsscores over het algemeen hun doelstellingen overtreffen, een
aanzienlijk hoger percentage dan hun collega's in Frankrijk (17%), Duitsland (11%) en het VK (12%).
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5: Klantenservice wordt gezien
als een onderscheidende factor
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3: Neutraal of minder

Kampioenen breiden hun
klantenbestand uit zorgen er
tegelijkertijd voor dat klanten
meer uitgeven
Klanttevredenheid moet dienen als een leidende
indicator voor bedrijfsresultaten. Tevreden klanten
helpen bedrijven om hun klantenbestand uit te
breiden met aanbevelingen en positieve mondtot-mondreclame. Deze trend zien we terug in de
data:Kampioenen zeggen 2,4 keer vaker dan
Starters dat hun klantenbestand is gegroeid in
de afgelopen 6 maanden.
Tevreden klanten tonen hun waardering vaak met
hun portemonnee en kopen extra producten en
diensten van bedrijven die hen goed behandelen.
Ook dit komt terug in de data: Kampioenen
zeggen 4,1 keer zo vaak dat hun uitgaven per
klant in de afgelopen 6 maanden aanzienlijk
zijn gestegen.

| Hoe is het klantenbestand van je organisatie in de afgelopen 6 maanden veranderd?
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50%

Gevestigd (N=50)

43%

33%
We hebben een matige stijging gezien
in de gemiddelde bestedingen per klant
We hebben een matige stijging gezien
in de gemiddelde bestedingen per klant

Respondenten per branche.
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55%
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40%
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43%
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52%
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34%

| Hoe zijn de uitgaven van klanten veranderd in de afgelopen 6 maanden?

We hebben een aanzienlijke stijging
gezien in de gemiddelde uitgaven per klant
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| Hoe beïnvloedt het serviceteam de financiële prestaties van het bedrijf?
Starters (N=166)

Kampioenen zien serviceteams
als drijvende kracht achter winst

Opkomend (N=112)

Gevestigd (N=56)

Kampioenen (N=32)

78%
68%

Doorgaans wordt de klantenservice gezien als een
kostenpost: een afdeling waar de operationele
kosten hoger zijn dan de bijdrage aan de
winstmarge. Uit ons onderzoek blijkt dat dat beeld
aan het veranderen is, vooral voor Kampioenen.
Bijna vier van de vijf Kampioenen zeggen dat hun
serviceteam een inkomstenbron is waarvan de
directe inkomsten de kosten overtreffen. Maar niet
alle organisaties zien dit voordeel: Kampioenen
hebben 2,1 vaker dan Starters een rendabel
serviceteam.

55%
37%

53%

43%
29%

Het is een inkomstenbron: het genereert
meer directe inkomsten dan kosten

22%

Het is kostenneutraal: de directe
kosten en inkomsten zijn vergelijkbaar

4%

4%

4%

0%

Het is een kostenpost: de directe
kosten zijn hoger dan de inkomsten

Regionale verschillen:
60% van de MKB's in Spanje zegt dat hun serviceorganisatie winst oplevert, een aanzienlijk hoger percentage
dan hun collega's in Frankrijk (38%) en Duitsland (43%).
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Volgende stappen
De data liegen er niet om: alle organisaties zouden ernaar moeten streven om de status van CX-Kampioen te bereiken. Afhankelijk van
waar je organisatie nu staat, kan deze reis ontmoedigend lijken – maar de eerste stap is begrijpen hoe je er nu voor staat.
1. Evalueer je opleidingsmateriaal en personeelsbezetting om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften van de klant.
2. Implementeer de beste tools zodat je team je klanten kan helpen en klantenbinding kan creëren.
3. Zorg ervoor dat data van het serviceteam worden vastgelegd en geanalyseerd.
4. Gebruik de inzichten van het serviceteam om beter te begrijpen hoe je de processen en het aanbod van je organisatie in de loop
der tijd moet aanpassen.
Zendesk is er om je te helpen. Zendesk biedt een scala aan hulpmiddelen waarmee je organisatie de eerste stap kan zetten naar het
worden van een CX-Kampioen, waaronder praktijkvoorbeelden van klanten, een dynamische zelfevaluatie om beter te begrijpen waar
je nu staat en een ROI-calculator.
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Marketing
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Het is mogelijk dat de totaalcijfers in de getallen en
tabellen in dit verslag door afronding niet precies op 100%
uitkomen.
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De staat van CX-volwassenheid binnen het MKB – bevindingen uit Europa en het VK

OVER ZENdesk
Zendesk startte in 2007 een revolutie op het gebied van klantervaring door bedrijven over de hele wereld in staat te stellen hun klantenservice online te
brengen. Inmiddels is Zendesk de kampioen van uitmuntende service, overal en voor iedereen. Zendesk faciliteert miljarden gesprekken en verbindt meer
dan 100.000 merken met miljoenen klanten via telefoon, chat, e-mail, messaging, social media-kanalen, community's, beoordelingssites en helpcenters.
Zendesk-producten worden met liefde gemaakt en met liefde gebruikt.
Het bedrijf is opgericht in Kopenhagen, verder ontwikkeld in Californië, naar de beurs gegaan in New York City, en heeft vandaag de dag meer dan 4.000
mensen in dienst over de hele wereld. Lees meer op www.zendesk.nl.

OVER ESG
Enterprise Strategy Group is een geïntegreerd technologie-, analyse-, onderzoeks- en strategiebedrijf dat marktinformatie, bruikbare inzichten en doelgerichte
contentdiensten levert aan de internationale technologiegemeenschap.
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