Klantenservice
gaat om
gesprekken

Support via messaging is één van de favoriete kanalen geworden
van klanten. 74% van de klanten die in 2020 voor het eerst contact
opnamen met bedrijven via messaging is van plan dat te blijven doen.

Er is veel veranderd in 2020, ook in het
gedrag van klanten. Niet alleen namen ze in
recordaantallen contact op met bedrijven,
velen kozen er ook voor om op dezelfde
manier te communiceren als in hun privéleven:
via messagingkanalen zoals WhatsApp en
Facebook Messenger.

64%
van de klanten heeft in 2020 een
nieuw kanaal uitgeprobeerd

Bedrijven moeten actief zijn op de kanalen die hun klanten
het belangrijkst vinden. Messaging is snel, persoonlijk,
handig en veilig. Het is dan ook geen verrassing dat
messaging door zowel bedrijven als klanten steeds meer
wordt gebruikt. Klanten kunnen antwoord krijgen wanneer
ze willen via apps die al op hun telefoon staan. Bovendien
hoeven conversaties niet in realtime plaats te vinden,
zodat klanten ondertussen iets anders kunnen doen, zoals
de hond uitlaten of deelnemen aan een Zoom-meeting.
Naar verwachting zullen social messaging-apps binnenkort
wereldwijd 2,77 miljard maandelijkse gebruikers hebben.
Bedrijven nemen messagingkanalen sneller dan ooit in
gebruik, waardoor er niet alleen veranderingen optreden
in de manier waarop ze met klanten communiceren, maar
ook in wat deze klanten verwachten. Wat is er veranderd?
En welke rol moet messaging in je algemene
supportstrategie innemen?
Om meer inzicht te krijgen in de snelle veranderingen van
het afgelopen jaar en de impact van messaging op het
contact tussen klanten en bedrijven, zijn we dieper in de
data uit ons rapport over trends in klantervaring 2021
gedoken. Het rapport bevat enquêtes gehouden onder
klanten, agents, leiders op het gebied van klantenservice
en inkopers van technologie, evenals productgegevens
van meer dan 90.000 bedrijven in 175 landen die Zendesk
inzetten voor hun klantenservice.
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Het aantal berichten van aan
huis gebonden klanten neemt toe
Populariteit van kanalen in 2020,
vergeleken met 2019
Berichten via sociale media
+110%
Sms

Messaging voor zakelijk gebruik is snel in opkomst. Niet
alleen is het aantal nieuwe gebruikers vorig jaar sterker dan
ooit gestegen, de overgrote meerderheid van deze
gebruikers is van plan messaging te blijven gebruiken. Bijna
een derde van de klanten stuurde in 2020 voor het eerst een
bericht naar een bedrijf.

74%

+75%
Messaging via app
+36%
Chat
+17%

van de klanten die in 2020 berichten stuurden
naar bedrijven is van plan om dit te blijven doen.

E-mail
+12%
Telefoon
-6%

Welke kanalen zien de grootste
toename in aantallen gebruikers in
alle regio's?
Facebook Messenger/directe berichten via Twitter
WhatsApp

Sms

+190%

+172%

+117%
+96%
+63%

+82%
+41%

EMEA

LATAM

AMER
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+33%

APAC

De populariteit van social messaging-opties zoals WhatsApp
en Facebook Messenger is van de ene op de andere dag
sterk toegenomen. Met name jongere klanten zeggen dat
messaging via social media vorig jaar hun favoriete kanaal
was. Een derde van de klanten onder de 40 zegt dat social
messaging hun eerste keus is wanneer ze support nodig
hebben.
Wat betekent dit voor bedrijven? Klanten willen dat het
contact met klantenserviceagents net zo natuurlijk voelt als
de gesprekken die ze met hun familie en vrienden voeren.
Klanten noemden gemak en gewenning als de belangrijkste
redenen waarom ze vaker gebruikmaken van messagingapps. Het gebruik van messaging is tijdens de pandemie
explosief toegenomen. Het aantal supporttickets via
WhatsApp alleen al steeg met 101 procent in 2020, terwijl het
aantal tickets via Facebook Messenger en Twitter met 58
procent steeg, gevolgd door sms met 34 procent.
In alle regio's strijden WhatsApp en andere social messagingapps zoals Facebook Messenger om de grootste toename in
het aantal tickets. WhatsApp zag de grootste stijging in
ticketvolume in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en
Latijns-Amerika, terwijl Facebook Messenger en Twitter
bovenaan stonden in Noord-Amerika, Azië en Oceanië.
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Bedrijven volgen hun klanten

Populairste messagingkanalen
voor bedrijven
WhatsApp
+62%
Facebook Messenger

WAT WA R E N W E R E L DW I J D D E P O P U L A I R ST E K A N A L E N ?

+51%

WhatsApp, gevolgd door Facebook
Messenger en sms.

Sms
+47%
Messaging via website
+29%

Messagingkanalen zijn niet alleen populair bij klanten, maar
bieden ook een betere ervaring voor agents. Agents
prefereren messaging zelfs sterk boven traditionele live chat,
omdat het hen de mogelijkheid geeft aan meerdere tickets
tegelijk te werken en het gesprek voort te zetten wanneer het
hen uitkomt.

Via app
+27%

Belangrijkste redenen om messaging
aan te bieden in alle regio's
Snellere oplostijd
Persoonlijkere interacties
Kan meerdere klanten tegelijk helpen
24 uur per dag ondersteuning

+50%

+50%
+42%

APAC

+46%

AMER

Wanneer klanten support nodig hebben, wenden ze zich
sneller tot messaging dan welk ander kanaal dan ook, iets
wat bedrijven niet ontgaan is. 53 procent van de bedrijven die
in 2020 een nieuw kanaal hebben geïmplementeerd, voegde
messaging toe. Het gebruik onder supportteams steeg
tevens met 20 procent ten opzichte van vorig jaar.

+54% +52%
+43% +41%

EMEA
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LATAM

En er zijn nog meer belangrijke redenen om support via
messaging aan te bieden. Bedrijven zeggen dat klanten
sneller een oplossing vinden met support die altijd bereikbaar
is. Dit betekent dat bedrijven sneller op vragen van klanten
kunnen reageren wanneer agents beschikbaar zijn of, als dat
niet zo is, bots kunnen inzetten, zodat klanten altijd meteen
een antwoord krijgen. Messagingkanalen zijn gemakkelijk in
te stellen en te implementeren, en hielpen in het begin van
de pandemie om de druk op thuiswerkende agents te
verminderen.

42%

De supportteams met de snelste oplostijden
en de hoogste CSAT-scores gebruiken 42
procent vaker messaging in het contact met
hun klanten.
4

De voor- en nadelen van
geautomatiseerde respons
De meest nuttige dingen aan chatbots
vs. de meest frustrerende dingen aan
chatbots
NUTTIG
Ik kan een antwoord buiten kantooruren krijgen
29%
Ik krijg sneller een reactie
27%
Ik kan een precies antwoord krijgen
19%
Geen van de bovenstaande opties
18%

Hoewel chatbots niet elk probleem kunnen
oplossen, zorgen ze wel voor een naadloze
ervaring tussen klanten en bedrijven. Bots maken
het mogelijk om dag en nacht te reageren, en de
efficiënte overdracht tussen bots en agents zorgt
ervoor dat klanten nooit in herhaling hoeven te
vallen.
Klanten zeggen dat chatbots het meest van pas
komen wanneer ze buiten kantooruren snel
antwoord nodig hebben. Maar bij complexere
problemen kunnen deze geautomatiseerde
antwoorden frustrerend zijn omdat de informatie
soms verkeerd is of vanwege het feit dat er
zoveel langer gewacht moet worden op contact
met een menselijke agent.

Ik hoef geen mens te spreken
7%

F R U ST R E R E N D
Ik kan geen precies antwoord krijgen
Wanneer ik een menselijke agent te spreken krijg,
moet ik opnieuw beginnen
31%

Er wordt niet alleen steeds meer gebruikgemaakt
van messaging, ook het gebruik van kunstmatige
intelligentie en chatbots is toegenomen. Het aantal
interacties met bots steeg in 2020 met 81 procent
– alleen het gebruik van WhatsApp steeg sneller.
Waarom is AI belangrijk? Dit type automatisering
speelt een belangrijke rol in elke messagingstrategie en de juiste implementatie van AI is
essentieel om aan de groeiende behoeften van
klanten te kunnen voldoen.

43%

Ik krijg geen mens te spreken
23%
Geen van de bovenstaande opties
3%
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Wanneer stellen klanten bots dan wel op prijs? Meer dan 40 procent zegt dat ze van pas
komen om een bestelling te volgen en bijna een derde van de klanten gebruikt het liefst een
bot om een status of saldo te checken. Voor meer ingewikkelde zaken, zoals het indienen van
een klacht of technische ondersteuning, geeft 40 procent van de klanten de voorkeur aan een
menselijke agent.

Voorkeur voor geautomatiseerde interacties vs.
voorkeur voor menselijke interacties

G E AU TO M AT I S E E R D E I N T E R ACT I E S

M E N S E L I J K E I N T E R ACT I E S
Een klacht indienen

Een bestelling volgen

40%

41%
Om technische support vragen

Een status of saldo checken

40%

32%
Een bestelling aanpassen

Terugsturen of omruilen
32%

22%
Geen; ik wil geen geautomatiseerde interactie

Vraag over facturering of betaling
31%

22%
Terugsturen of omruilen

Een bestelling aanpassen
21%

Een offerte aanvragen

27%
Een offerte aanvragen

19%
Vragen om technische support

23%
Alle bovenstaande opties

19%
Vraag over facturering of betaling

20%
Een bestelling volgen

18%
Een klacht indienen

13%
Een status of saldo checken
13%

17%
Alle bovenstaande opties
6%
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Geen; ik wil geen menselijke interacties
6%
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WhatsApp of Facebook
Messenger? Dat hangt
van je klanten af.
Er is meer dan één mogelijke aanpak bij het opzetten van een messaging-strategie. Er zijn
zo veel messaging-apps (waaronder nieuwkomers als Apple Business Chat en Google
Business Messages), dat bedrijven niet alleen moeten overwegen waar ze actief zijn,
maar ook waar hun klanten de voorkeur aan geven. De verschillende apps van Facebook
domineren de huidige markt: WhatsApp is momenteel de populairste chat-app in 112
landen, en Facebook Messenger staat op de eerste plek in 57 landen (waaronder de VS).
Regionale favorieten zoals WeChat en KakaoTalk domineren in enkele lokale markten.

Populairste messaging-app per land
WhatsApp

Facebook Messenger

Viber

WeChat

Line

IMO

Kakaotalk

Bron: SimilarWeb
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Locatie, locatie, locatie
Ongeacht of je net pas bent begonnen met het schrijven van een messaging-draaiboek
of overweegt wat je volgende toevoeging moet zijn: kijk eerst waar je klanten zich
bevinden.

KLANTEN GEVEN DE VOORKEUR
AAN

Sms, native messaging
MEESTE TICKETS VERWERKT VIA

Sms, Facebook Messenger
BEDRIJVEN BIEDEN OVER HET ALGEMEEN

Facebook Messenger, messaging via
websites
GROOTSTE GROEI TIJDENS DE PANDEMIE

Facebook Messenger

Noord-Amerika
AANBEVELING

Voeg sms en messaging toe aan je website of mobiele
app, en overweeg Facebook Messenger in gebruik te
nemen.
Klanten in Noord-Amerika sturen bedrijven het liefst berichten
via sms of rechtstreeks via hun website, hoewel tickets via
Facebook Messenger en directe berichten via Twitter tijdens
de pandemie in deze regio met 172 procent toenamen.
Momenteel gebruikt de helft van de bedrijven die support via
messaging bieden Facebook Messenger, 41 procent gebruikt
web messaging en een derde gebruikt sms of mobiele
messaging.

Azië en Oceanië
KLANTEN GEVEN DE VOORKEUR AAN

Messaging via social media, sms
MEESTE TICKETS VERWERKT VIA

Facebook Messenger
BEDRIJVEN BIEDEN OVER HET ALGEMEEN

Facebook Messenger, sms, WhatsApp
GROOTSTE GROEI TIJDENS DE PANDEMIE

Facebook Messenger
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AANBEVELING

Voeg Facebook Messenger toe en overweeg om
WhatsApp, sms of regionale favorieten zoals WeChat
(China), Kakao (Korea) of LINE (Japan) toe te voegen.
In Azië en Oceanië dienen meer klanten tickets via Facebook
Messenger in dan in enige andere regio. Hoewel er veel
minder tickets via WhatsApp en sms worden ingediend, kregen
beide kanalen tijdens de pandemie een boost en geven
klanten aan dat ze liever social messaging en sms gebruiken
wanneer ze berichten naar bedrijven sturen. Van de bedrijven
die support via messaging aanbieden, gebruikt meer dan de
helft Facebook Messenger en sms, en 47 procent WhatsApp.
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KLANTEN GEVEN DE VOORKEUR AAN

Messaging via sociale media,
sms, native messaging
MEESTE TICKETS VERWERKT VIA

Facebook Messenger, WhatsApp
BEDRIJVEN BIEDEN OVER HET ALGEMEEN

WhatsApp, sms, Facebook Messenger
GROOTSTE GROEI TIJDENS DE PANDEMIE

WhatsApp

Europa, het Midden-Oosten
en Afrika
AANBEVELING

Voeg Facebook Messenger en WhatsApp toe en
overweeg sms, native messaging of de regionale
favoriet Viber (Oost-Europa) toe te voegen.
De meeste klanten in deze regio dienen tickets in via
Facebook Messenger, hoewel het gebruik van WhatsApp
vorig jaar met 190 procent is gestegen. Klanten in deze
regio zeggen dat ze de voorkeur geven aan messaging
via sociale media, sms of rechtstreeks via een website of
mobiele app. Van de bedrijven die support via messaging
in gebruik hebben genomen, gebruikt 67 procent
WhatsApp, maar iets minder dan de helft gebruikt ook
sms (45 procent) en Facebook Messenger (43 procent).

Latijns-Amerika
KLANTEN GEVEN DE VOORKEUR AAN

Messaging via sociale media, native
messaging
MEESTE TICKETS VERWERKT VIA

WhatsApp
BEDRIJVEN BIEDEN OVER HET ALGEMEEN

WhatsApp, Facebook Messenger
GROOTSTE GROEI TIJDENS DE PANDEMIE

WhatsApp, Facebook Messenger
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AANBEVELING

Voeg WhatsApp en Facebook Messenger toe en
overweeg native messaging, sms en directe berichten via
Instagram toe te voegen.
Klanten in Latijns-Amerika dienen meer tickets via WhatsApp in
dan in alle andere regio's bij elkaar en het aantal tickets via dit
kanaal nam vorig jaar met 96 procent toe. Klanten geven de
voorkeur aan social messaging-apps zoals WhatsApp en
Facebook Messenger, maar vinden het ook prima om een
bedrijf rechtstreeks te benaderen via de website of mobiele
app van dat bedrijf. Momenteel gebruiken bijna alle bedrijven
die messaging aanbieden WhatsApp (91 procent), maar 74
procent gebruikt bovendien Facebook Messenger. Andere
kanalen die je vaak terugziet bij bedrijven in Latijns-Amerika
zijn directe berichten via Instagram (33 procent) en Telegram
(28 procent).
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Generatiekloof
Wanneer klanten een bedrijf een bericht sturen, gebruiken de meesten ongeacht
hun leeftijd bij voorkeur nog steeds de website of mobiele app van het bedrijf. Dit
is logisch, aangezien deze vormen van messaging al veel langer bestaan dan
andere vormen.
Op dit moment zijn klanten en bedrijven elkaar nog steeds aan het vinden via
social messaging-apps. Toch kiezen Generation Z'ers en millennials nu al 40
procent vaker voor social messaging dan oudere generaties, waarbij ze tevens
steeds vaker verwachten dat bedrijven hen op die kanalen tegemoet zullen treden.

Hoe stuur je een bedrijf het liefst een bericht?
18-24:

25-39:
Via hun website of mobiele app

Via hun website of mobiele app

42%

40%
Social messaging-apps

Social messaging-apps

39%

35%
Sms

Sms

17%

21%

Geen van de bovenstaande opties

Geen van de bovenstaande opties

3%

3%

40-54:

55 EN OUDER:

Via hun website of mobiele app

Via hun website of mobiele app
48%

47%
Social messaging-apps

Social messaging-apps

24%

31%
Sms

Sms

22%

20%
Geen van de bovenstaande opties
3%
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Geen van de bovenstaande opties
5%
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Eén gesprek via
meerdere kanalen
Bedrijven kunnen en dienen daar te zijn waar hun klanten zich
ophouden. En ongeacht welk kanaal ze gebruiken om nu of in de
toekomst bereikbaar te zijn, deze interacties moeten naadloos
met elkaar worden verweven zodat elke interactie onderdeel
wordt van één grote conversatie. Zo is gewaarborgd dat klanten
nooit in herhaling hoeven te vallen en hebben bedrijven de
nodige context om snelle en persoonlijkere ervaringen te leveren.

Ontdek hoe Zendesk messaging je kan
helpen om de verwachtingen van je
klanten omtrent support op elk kanaal
te overtreffen.
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