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Vergeet de meerjarenplannen voor een digitale 
transitie. Het is nu tijd om actie te ondernemen.

In 2020 moesten bedrijven 

hun manier van zakendoen 

ingrijpend transformeren, want 

door de impact van COVID-19 

veranderden de verwachtingen 

van klanten en de dynamiek 

op de werkvloer vrijwel van de 

ene op de andere dag. Omdat 

bedrijven vaak primair en veelal 

uitsluitend digitaal gingen 

werken, hadden ze snel nieuwe 

technologieën nodig om klanten 

te bereiken en teams op afstand 

met elkaar te verbinden.
Degenen die vóór de pandemie al prioriteit gaven aan klantervaring, zijn nu 

in het voordeel. Bedrijven die meer in klantervaring hadden geïnvesteerd, 

hebben meer dan zes keer zoveel kans om hun doelen voor klantbehoud 

te overtreffen. Bedrijven beschikken natuurlijk maar over een beperkte 

hoeveelheid hulpmiddelen om nieuwe technologieën en processen in 

te voeren. Hierdoor lopen ze het risico dat ze achteropraken bij beter 

presterende concurrenten, zeker naarmate de verwachtingen van klanten 

stijgen.

Gelukkig verwachten veel bedrijven in 2021 meer ruimte te krijgen in hun 

budget.

Digitale tools zijn niet meer alleen belangrijk voor grote bedrijven. Kleine 

bedrijven staan onder minstens net zoveel druk om te innoveren als de grote. 

Investeren in je klanten loont, maar het bepalen van prioriteiten kan lastig 

zijn. Om je hierbij te helpen heeft ons team van experts data bekeken van 

bedrijven over de hele wereld die met Zendesk werken. Hier volgen 8 best 

practices voor een succesvolle strategie op het gebied van klantervaring, 

want het is nu tijd om actie te ondernemen.

Volgens het Zendesk-rapport  
over trends in klantervaring 2021:
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50%
van de MKB-bedrijfsleiders 
zegt dat COVID-19 de 
invoering van technologie 
heeft versneld

67%
van de MKB's (bedrijven met 
minder dan 100 werknemers) 
heeft nieuwe tools of processen 
in gebruik genomen

34%
van de MKB's verwacht 
in 2021 meer te kunnen 
investeren in CX-
technologie
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01Maak het je  
klanten gemakkelijk

PRIORITEIT #

Ondanks de pandemie zijn klanten niet vergevingsgezinder geworden. 80% gaat  

naar een concurrent na meer dan één slechte ervaring met je klantenservice. 

In 2021 verwachten klanten een moeiteloze online ervaring die  gelijk 

is aan, of beter is dan, een persoonlijke ervaring. De meeste bedrijven  

luisteren hiernaar en zijn van plan om  in 2021 nieuwe kanalen in te 

voeren. Ze breiden daarnaast hun helpcenters uit, zodat klanten snel 

antwoorden kunnen vinden zonder met een agent te hoeven spreken.

Percentage klanten dat het hiermee eens is
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Kom je klanten daar 
tegemoet waar ze zijn

BEST PRACTICE 1:

Klanten verwachten dat merken hen daar tegemoetkomen 

waar ze zijn. Ze willen support krijgen zonder al 

teveel moeite te hoeven doen. En klanten zitten op 

messagingkanalen zoals Facebook Messenger en WhatsApp.

Dankzij een klantenservice die snel, persoonlijk, handig en veilig is, kunnen klanten antwoorden krijgen via 

de kanalen die ze ook gebruiken met vrienden en familie. Messaging biedt zowel klanten als bedrijven meer 

flexibiliteit, omdat gesprekken in realtime of asynchroon kunnen plaatsvinden. Dat wil zeggen dat klanten een 

gesprek kunnen starten, pauzeren en voortzetten wanneer het hen uitkomt, zonder dat de gespreksgeschiedenis 

verloren gaat. Zo kunnen klanten oplossingen krijgen voor hun problemen terwijl ze andere dingen doen, zoals de 

hond uitlaten of een Zoom-vergadering bijwonen, en kunnen agents meer klanten tegelijk helpen. En met Zendesk 

kunnen teams meteen aan de slag met messaging, zonder code te hoeven schrijven.

MKB's zagen een toename van 40% in het aantal 
aanvragen via messaging

Teams met de 
beste resultaten 
op het gebied van 
klantervaring maken 
gemiddeld 1,4 keer 
zo vaak gebruik van 
messaging

+55% +47% +37%

WhatsApp Sms

Facebook Messenger/Directe berichten via Twitter
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Help klanten sneller antwoord 
te krijgen met selfservice

BEST PRACTICE 2:

Klanten willen handige opties om contact op te nemen. 

Op eenvoudige vragen willen ze echter gewoon snel 

antwoord. Daarom maken klanten graag gebruik van 

selfservice en vertrouwen ze in deze digitale wereld 

steeds meer op de online hulpmiddelen van bedrijven.

Wanneer klanten gebruik kunnen maken van selfservice 

hebben agents ook minder tijd nodig om veelgestelde 

vragen te beantwoorden. Het toevoegen van een helpcenter 

of communityforum is een goed begin, maar teams hebben 

nog meer aan selfservice wanneer deze gekoppeld wordt 

aan AI. Een AI-bot, zoals die van Zendesk, kan artikelen 

in je Helpcenter aanbevelen zodat klanten tijdens de 

gehele customer journey selfservice kunnen gebruiken, 

bijvoorbeeld op je betaalpagina. Bots staan ook 'altijd aan', 

zodat klanten 24/7 antwoord kunnen krijgen.

Hoewel de best presterende teams AI gebruiken, 

doen de meeste van hun branchegenoten dat nog 

niet. Genoeg kansen voor bedrijven dus om AI in te 

zetten om hun agents te ondersteunen. Met de Bot 

API's van Zendesk kunnen ze hun software op het 

gebied van klantervaring integreren met verschillende 

chatbotoplossingen zoals Ada, zodat agents en bots 

naadloos kunnen samenwerken. 

De best 
presterende 
teams gebruiken 
4 keer zo vaak 
Answer Bot van 
Zendesk

De best presterende 
teams investeerden 
48% vaker in hun  
selfservice-
oplossing

40%
stijging in het raadplegen 
van kennisbanken
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02Support je 
supportteam 

PRIORITEIT #

Terwijl bedrijven hun online kanalen uitbreidden om klanten 

te bereiken, werden ze ook geconfronteerd met de uitdaging 

om over te schakelen op werken op afstand. 

Nu bedrijven op nieuwe en flexibele manieren leren werken, zullen ze zich 

ook moeten concentreren op de ervaring van de werknemer (employee 

experience, ofwel EX). Goede klantervaring (CX) en goede EX zijn nauw 

met elkaar verbonden. Toch voelen agents zich vaak overweldigd.

Klanten te woord staan via hun voorkeurskanalen is slechts één onderdeel 

van het bieden van effectieve ondersteuning. Het uitrusten van teams met 

tools om hun werk goed te doen, ongeacht de manier waarop klanten 

contact opnemen, is van cruciaal belang voor een goede klantenservice. Slechts de helft 
van de agents 
zegt over de tools 
te beschikken om 
in deze nieuwe 
wereld te slagen
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Breng alles samen in een gezamenlijke 
workspace voor agents

BEST PRACTICE 3:

De middelen van MKB's zijn beperkt en veel bedrijven voelden 

zich al overbelast door de vele kanalen waarop klanten hen willen 

bereiken. Toch is 59% van de MKB's op zoek naar nieuwe manieren 

om klanten te binden. Hierdoor zullen agents in de toekomst alleen 

maar meer kanalen moeten beheren. Agents hebben dan ook een 

gezamenlijke werkruimte nodig waar ze alle kanalen, tools en de 

context van de klant meteen bij de hand hebben, zodat ze snel 

persoonlijke ondersteuning op schaal kunnen bieden.

Aangezien 40% van de klanten meerdere kanalen gebruikt om een probleem op te lossen, moeten agents 

naadloos kunnen schakelen tussen kanalen zonder de context van de klant te verliezen. Zo hoeven klanten geen 

informatie te herhalen of in de wachtrij te staan terwijl agents naar gegevens zoeken wanneer ze van kanaal 

veranderen. 

Of ze al eerder contact heeft opgenomen over problemen met de blender, eventueel ook via andere kanalen

Haar contactgegevens, zoals haar e-mailadres om haar de bon te sturen

Hoelang ze al klant is (loyale klanten mogen wellicht gratis retourneren)

Haar factuur-, verzend- en bestelgegevens. Cool Kitchen kan zijn CX-oplossing integreren met Shopify, zodat 
agents deze informatie bij de hand hebben in hun werkruimte en Tara kunnen helpen met het retourneren van 
haar blender

Als Tara bijvoorbeeld een sms stuurt aan Cool Kitchen om een 
blender te retourneren, moeten agents het volgende weten:

Bedrijven met de 
meest tevreden 
klanten zetten 
hun agents twee 
keer zo vaak in op 
verschillende kanalen
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Geef agents toegang tot 
workflows die efficiëntie en 
samenwerking bevorderen

BEST PRACTICE 4:

Vooral kleinere bedrijven investeren in hulpmiddelen 

die de efficiëntie en samenwerking tussen teams en 

afdelingen bevorderen. 

 

In onze huidige vierentwintiguurseconomie wordt 

veel gevraagd van samenwerkingstools. De best 

presterende teams gebruiken workflowfuncties en de 

juiste tools en data om ervoor te zorgen dat agents 

een proces hebben om samen te werken. Bedrijven 

kunnen agents bijvoorbeeld in staat stellen om met 

elkaar te converseren binnen tickets. En met tools 

zoals Slack en Zoom in hun werkruimte en met de 

juiste machtigingen voor wie toegang heeft tot welke 

gegevens, kunnen agents met elkaar, met andere 

afdelingen en zelfs met derden samenwerken.

Ook workflowfuncties stellen agents in 

staat efficiënt te werken. Teams kunnen 

bijvoorbeeld de eerste gegevens van 

klanten vastleggen met een bot of 

problemen automatisch routeren naar 

agents met de juiste vaardigheden.

22%
meer CX-teams maakten 
in 2020 gebruik van 
samenwerkingsfuncties, 
vergeleken met het jaar daarvoor

Teams met de snelste 
oplossingstijden 
maken meer dan 
twee keer zo vaak 
gebruik van tools voor 
workflowbeheer.
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Schaal je selfservice op  
met behulp van agents

BEST PRACTICE 5:

MKB's hebben beperkte middelen om al hun doelen te 

bereiken. Om een buitengewone klantenservice te leveren 

met een klein team van agents, moet je ze uitrusten met de 

meest efficiënte tools.

 

Met goed kennisbeheer kunnen klanten niet alleen 

sneller antwoorden vinden, maar kunnen agents ook snel 

belangrijke informatie opzoeken. Diezelfde agents zijn je 

beste hulpbron om je kennisbank te laten groeien en je 

content up-to-date te houden, zodat deze nog waardevoller 

wordt. Met tools voor kennisbeheer kunnen agents nieuwe 

artikelen creëren terwijl ze tickets beantwoorden, terwijl AI-

gestuurde suggesties het kennisbeheer automatiseren.
De best presterende 
teams gebruiken 
40% vaker functies 
waarmee agents 
kennis kunnen 
bijdragen
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03Laat je bedrijf 
soepel draaien

PRIORITEIT #

Het is niet eenvoudig om je bedrijf soepel te laten 

draaien nu de pandemie ervoor zorgt dat digitale 

hulpmiddelen steeds sneller worden ingevoerd.

Je bedrijf soepel laten draaien betekent je data 

beschikbaar stellen aan alle mensen, tools en 

software in je bedrijf, in plaats van deze versnipperd 

en gefragmenteerd op te slaan. Daarom werken 

de oude CRM-systemen niet meer. Tegenwoordig 

hebben MKB's behoefte aan een open en flexibel 

CRM-platform waarmee gegevens uit verschillende 

bronnen worden samengebracht dankzij kant-en-

klare apps en integraties. Zo kunnen bedrijven 

flexibel te werk gaan en hun teams in staat stellen 

om gegevens niet alleen vast te leggen, maar ook 

om deze te begrijpen en om hierop te reageren. 

Flexibiliteit is dit jaar immers een topprioriteit.

59%
van de bedrijven 
wil flexibeler te 
werk gaan
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Personaliseer je klantervaring 
met een uniform klantbeeld

BEST PRACTICE 6:

75% van de klanten verwacht een persoonlijke 

ervaring. Slechts de helft van de agents heeft echter 

toegang tot de nodige gegevens om gesprekken 

persoonlijk te maken.

Relaties zijn van cruciaal belang in tijden van crisis. Om gepersonaliseerde ervaringen te kunnen bieden die 

vertrouwen scheppen bij klanten moeten bedrijven daarom gegevens beheren en interpreteren. Dit betekent dat 

er een uniform klantbeeld moet worden gecreëerd, waarin klantgegevens worden verbonden, ongeacht waar deze 

zich bevinden.

75%
van de klanten 
verwacht een 
persoonlijke ervaring

De meeste agents (ongeacht de grootte van het bedrijf) hebben geen 
toegang tot klantgegevens

Percentage van de ondervraagde CX-agents

Welke soorten klantgegevens kun je doorgaans in je systemen opvragen om aan klantverzoeken te voldoen?

0%

Vorige bestellingen en interacties met de klantenservice

Persoonlijke gegevens (adres, verjaardag, sekse, etc.)

Status van de laatste bestelling van de klant (inclusief verzending, levering, etc.)

Hoe een klant een product/dienst heeft gebruikt 

Informatie over het apparaat dat de klant gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice

Details van het pakket of abonnement (bv. type en status van pakket/account)

Aanbevolen artikelen op basis van de aankoop- of zoekgeschiedenis van de klant

Creditcard gebruikt bij laatste aankoop

Persoonlijke gezondheidsinformatie of medische gegevens

Geen van het bovenstaande. We kunnen geen klantgegevens opvragen in onze systemen.

10%

43%

20% 30% 40%

43%

36%

34%

26%

24%

23%

18%

16%

13%
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Breid de werkruimte van je agents 
uit met apps en integraties

BEST PRACTICE 7:

Je oplossing op het gebied van klantervaring moet 

soepel samenwerken met alle tools en applicaties 

waar je team al op leunt, zodat agents altijd actuele 

informatie bij de hand hebben. Dankzij kant-en-klare 

apps kunnen MKB's hun oplossing op het gebied 

van klantervaring uitbreiden zonder grote budgetten 

voor ontwikkelaars of IT-teams die aangepaste 

integraties moeten bouwen. Zendesk Marketplace 

geeft ze toegang tot meer dan duizend kant-en-klare 

integraties, van tools voor personeelsbeheer zoals 

Tymeshift en apps voor projectbeheer zoals Asana 

tot vertaalsoftware zoals Unbabel en aanpasbare 

enquêtetools zoals SurveyMonkey.

Met deze schat aan klantinzichten kunnen agents 

anticiperen op de behoeften van klanten en 

hun service verder personaliseren. Als agents 

bijvoorbeeld met een geautomatiseerde marketingtool 

zoals Mailchimp werken, kunnen ze zien welke 

e-mailcampagnes klanten hebben ontvangen en hun 

reacties daarop afstemmen. De mogelijkheid om al 

deze gegevens uit verschillende tools op één locatie 

te bekijken komt de efficiëntie ook zeer ten goede. 

Agents kunnen hun werk binnen één systeem doen, 

zonder te hoeven switchen. 

De best presterende 
teams gebruiken 
44% vaker apps en 
integraties om hun 
oplossing op het gebied 
van klantervaring 
 uit te breiden
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Verbeter je bedrijf  
met analyses

BEST PRACTICE 8:

43%
van de managers heeft niet 
de juiste analysetools om het 
succes van thuiswerkende 
teams te meten

Om je bedrijf soepel te laten draaien moeten 

ook de analyses van al je kanalen geïntegreerd 

worden, zodat je de hele klantervaring kunt 

meten en verbeteren, van het identificeren van 

ontwikkelingsgebieden voor je team tot het begrijpen 

hoe klanten met je bedrijf omgaan. Toch beschikt 

43% van de managers niet over de juiste analysetools 

om het succes van thuiswerkende teams te meten. 

Om bij te blijven in een snel veranderende wereld 

hebben organisaties die afhankelijk zijn van hun 

klantervaring in hun verdienmodel analysesoftware 

nodig die hen onmiddellijk toegang geeft tot inzichten 

waarop ze kunnen inspelen. Dankzij realtime en 

historische analyses die in de oplossing op het 

gebied van klantervaring zijn ingebouwd, kunnen 

supportteams aan de hand van huidige ontwikkelingen 

actie ondernemen en trends uit het verleden begrijpen 

zonder dat ze daarvoor een opleiding statistiek nodig 

hebben.

De best presterende 
teams maken twee 
keer zo vaak gebruik 
van een analytische 
rapportageoplossing
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Kan jouw bedrijf zich 
aanpassen aan het 
digitale tijdperk?
Het klanten gemakkelijk maken, je supportteam ondersteunen 

en je bedrijf soepel laten draaien zijn de drie belangrijkste 

prioriteiten om een geweldige klantervaring te leveren in deze 

nieuwe tijd. Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om 

slechts één van deze prioriteiten te kiezen en de andere uit te 

stellen tot later. Het is essentieel om ze allemaal aandacht te 

geven, want je kunt eigenlijk niet in één van deze gebieden 

uitblinken zonder in alle drie te investeren.

De Zendesk Suite biedt een complete klantenserviceoplossing 

die eenvoudig te gebruiken is en met je bedrijf meegroeit.  

Lees meer over hoe Zendesk je kan helpen om je bedrijf voor  

te bereiden op het digitale tijdperk. 

Ga hier aan de slag: 
meld je vandaag aan voor een gratis 
proefperiode

https://www.zendesk.nl/register/?variant=283a#step-1
https://www.zendesk.nl/register/?variant=283a#step-1
https://www.zendesk.nl

