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Bedrijfsleiders in elke branche over de 
hele wereld begrijpen deze historische 
uitspraak maar al te goed. Door de 
eeuwen heen heeft de mensheid zich 
altijd moeten aanpassen aan verandering.

En of het nu gaat om een dreigende 
recessie, torenhoge inflatie, verstoringen 
van de toeleveringsketen of geopolitieke 
spanningen, geen enkel bedrijf is immuun 
voor veranderingen op de markt. Een 
bedrijf runnen is niet eenvoudig, want 
zelfs de beste bedrijfsplannen lopen door 
dit soort uitdagingen in het honderd.

En toch doen we het. Met moed, 
creativiteit en veerkracht.

De meest succesvolle bedrijven passen 
zich flexibel aan veranderingen aan, zijn 
nederig genoeg om nieuwe dingen te 
proberen en moedig genoeg om door te 
zetten. De bedrijven die bereid zijn hun 
bedrijfsvoering aan te passen en een 
nieuwe weg in te slaan, overleven. Vele 
doen het zelfs heel erg goed.

“
Flexibiliteit loont

• Toen de klantenservice van Unity 
Technologies door explosieve groei dreigde 
te ontsporen, optimaliseerde het bedrijf de 
manier waarop het zijn supportplatform 
gebruikte en kon het een duurzame optie 
voor selfservice bieden. De resultaten? Unity 
wist 1,3 miljoen dollar te besparen en haalde 
een  klanttevredenheidsscore van 93%.

• Toen Spartan Race, ’s werelds grootste merk 
op het gebied van hindernisraces en 
uithoudingsvermogen, tijdens de pandemie 
zijn personeelsbestand moest inkrimpen, 
waren er niet meer voldoende agents om alle 
live chats te beantwoorden. Het bedrijf 
verbeterde zijn supportplatform zodat er ook 
support via andere kanalen mee kon worden 
geboden. Hierdoor nam het aantal bezoeken 
aan het helpcenter met 40% toe en ging de 
klanttevredenheidsscore omhoog. Bovendien 
voegde Spartan Race een e-commerce-
integratie toe met Shopify, wat resulteerde in 
27% extra sales. 

• Toen Dorm Room Movers zijn systemen 
verbeterde met Zendesk Suite en de centrale 
workspace voor agents, kon er een soepele 
omnichannel-ervaring geboden worden 
gebaseerd op realtime en asynchrone 
messaging. Dit resulteerde in een snellere en 
persoonlijkere service en 79% stijging van het 
leadconversiepercentage.

Inleiding

De enige constante in  
het leven is verandering.

Heraclitus,
Grieks filosoof

https://www.zendesk.com/customer/unity/
https://www.zendesk.com/customer/unity/
https://www.zendesk.com/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.com/customer/dorm-room-movers/
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Een goede klantervaring helpt het 
bedrijf vooruit

Tegenwoordig geven bedrijven veel aandacht 
aan de klantervaring (CX), als manier om 
kosten te beheren, groei te realiseren en 
klantbehoud te bevorderen. Wanneer 
bedrijfsleiders oog hebben voor de 
klantervaring bevordert dit de 
concurrentiepositie, ongeacht wat er op de 
mondiale of lokale markt gebeurt.

In ons CX Trends 2022-rapport geeft 
61 procent van de respondenten aan 
dat ze niet meer bij een bedrijf 
winkelen na slechts één slechte 
ervaring. In 2021 was dit nog slechts 
22 procent. En als ze twee slechte 
ervaringen hebben? Dan zie je ze 
zeker nooit meer terug.

Meer dan 60 procent van de 
consumenten zegt dat de pandemie 
van de afgelopen jaren de lat voor 
klantenservice hoger heeft gelegd. 54 
procent vindt dat bedrijven 
klantenservice echter nog steeds als 
bijzaak beschouwen. Groei is 
afhankelijk van het leveren van betere 
klantervaringen.

Uit onze enquête bleek dat:

• 64% van de bedrijven zegt dat 
klantenservice direct invloed heeft 
op de bedrijfsprestaties

• 60% zegt dat klantenservice van 
invloed is op het klantbehoud

• 49% zegt dat klantenservice van 
invloed is op inkomsten uit cross-
selling

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/?_ga=2.188255080.1381702215.1671455929-1522678744.1671455929&_gl=1*ml2hrw*_ga*MTUyMjY3ODc0NC4xNjcxNDU1OTI5*_ga_FBP7C61M6Z*MTY3MTQ3Mjg3NS42LjEuMTY3MTQ3Mjg5My40Mi4wLjA.
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Het is zelfs voor de meest flexibele bedrijven 
niet gemakkelijk om in een onzekere markt een 
klantervaring van hoge kwaliteit te bieden. De 
meest innovatieve en succesvolle organisaties 
passen zich aan door goed te kijken naar hun 
uitgaven of hun bestaande technologie voor 
klantenservice te optimaliseren. Op die manier 
kunnen ze operationele efficiëntie en 
kostenbesparingen realiseren en tegelijkertijd 
buitengewone klantervaringen bieden. 

In deze guide bespreken we vijf verschillende 
uitdagingen waarmee CX-teams worden 
geconfronteerd tijdens recessies, en enkele 
zinvolle strategieën om dergelijke periodes goed 
door te komen. 

We laten je zien hoe je zorgvuldig kunt omgaan 
met alle middelen (mensen, budget en tijd), zonder 
de kwaliteit van de klantervaring op te offeren. We 
delen ook enkele verhalen over hoe enkele van 
onze klanten zich flexibel en onverstoorbaar 
hebben aangepast tijdens grote veranderingen, en 
hoe je dat zelf ook kunt doen.
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01Operationele kosten verlagen

Dit is niet het moment om stil te staan. CX-leiders 
hebben moed en creativiteit nodig om aan de 
verwachtingen van hun klanten te voldoen en 
tegelijkertijd kosten te besparen. 

Een van de meest effectieve manieren om de 
operationele kosten te verlagen is door slim te 
investeren in automatisering. Door kunstmatige 
intelligentie (AI) en geautomatiseerde oplossingen te 
combineren met persoonlijke klantenservice kun je je 
klanten tijdig helpen met wat ze nodig hebben. Je 
kunt ook de efficiëntie verbeteren en de operationele 
kosten verlagen door menselijk talent in te zetten voor 
taken met een hogere waarde. 

Met de juiste software voor klantenservice kun je 
slimme workflows voor agents mogelijk maken en 
kennisbibliotheken, communityforums en 
samenwerkingstools aanbieden. Op die manier 
kunnen agents snel vragen op antwoorden vinden en 
heeft iedereen gelijke toegang tot informatie. Ook 
maak je zo je klantenservice persoonlijker en zorg je 
voor snelle, bevredigende oplossingen.

Te ondernemen actie

Investeer in of optimaliseer geautomatiseerde 
technologie voor klantenservice om de 
productiviteit van werknemers en de 
operationele efficiëntie te verbeteren.

Hoe Zendesk kan helpen

• Verlaag de operationele kosten en 
elimineer overbodige taken met geringe 
waarde door tijdbesparende workflows 
voor agents op te zetten en 
automatiseringen mogelijk te maken die 
inkomende interacties omleiden zonder te 
investeren in extra tools, opleiding of 
personeel.

• Zet krachtige kennisbanken en 
communityforums op en gebruik bots voor 
workflows, zodat klanten zichzelf kunnen 
helpen en je tijd en geld bespaart.

• Laat agents samenwerken met backoffice-
teams via samenwerkingstools zoals 
Teams of Slack, zodat ze met de juiste 
teams kunnen communiceren om vragen 
van klanten sneller op te lossen.

U I T D A G I N G
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Unity Technologies verlaagde de 
operationele kosten en bespaarde  
1,3 miljoen dollar

Unity, 's werelds toonaangevende platform voor 
interactieve, realtime 3D-inhoud, ondersteunt 
ontwerpers in de game-, animatie-, auto- en 
architectuurbranche. Na een explosieve groei tussen 
2019 en 2020 besloot het bedrijf de manier waarop 
het Zendesk gebruikte te optimaliseren door support 
op te schalen zonder meer personeel aan te nemen. 

Dankzij de toevoeging van Zendesk-
automatiseringen en selfservice-opties kon Unity het 
aantal tickets en de afhandeltijd verminderen. Ook 
ontwikkelden ze tijdbesparende workflows voor hun 
supportteam, inclusief veelgestelde vragen voor 
Answer Bot waarmee een soepelere selfservice-
ervaring mogelijk werd. Toen Unity door een piek in 
het aantal supporttickets frauduleuze activiteiten van 
ongeldige gebruikers op het spoor kwam, 
investeerde het in een nieuwe geautomatiseerde 
oplossing: een webformulier voor advertentiefraude 
via Zendesk. Eén enkele agent kan nu eenvoudig 95 
procent van deze tickets afhandelen.

In 2021 wist Unity bijna 8.000 tickets te voorkomen 
dankzij de selfservice van Zendesk, goed voor 1,3 
miljoen dollar aan besparingen en een CSAT-score 
van 93 procent.

Veyo hoefde minder admins en agents 
in dienst te nemen, waardoor jaarlijks 
450.000 dollar werd bespaard.

Veyo verzorgt niet-spoedeisend medisch vervoer van 
Medicaid- en Medicare-patiënten die toegang moeten 
krijgen tot essentiële gezondheidsdiensten. Het 
bedrijf organiseert hiervoor maar liefst 35.000 ritten 
per dag. Omdat Veyo groeide had het behoefte aan 
een gecentraliseerd ticketsysteem, de mogelijkheid 
om meerdere bedrijfsonderdelen te beheren en een 
digitale workflow om de efficiëntie te verbeteren. 

Met Zendesk konden Veyo en zijn klanten 2.000 
werkuren per jaar besparen dankzij snelle en 
eenvoudige toegang tot de geschiedenis en context 
van elk ticket. Zo waren er minder tijd en middelen 
nodig en werd dubbel werk vermeden. En sterker nog, 
het bedrijf bespaart jaarlijks 450.000 dollar aan 
personeelskosten terwijl het een 
klanttevredenheidsscore (CSAT) van 87 procent 
behaalt.

K L A N T V E R H A L E N

https://www.zendesk.com/customer/unity/
https://www.zendesk.com/customer/veyo/
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02Uitgaven verminderen

Door veranderingen in de markt moeten veel 
organisaties over de hele linie hun broekriem 
aanhalen. Maar je hoeft niet te stoppen met het 
verbeteren van je CX als je geen personeel kunt 
aannemen of je budget is verlaagd. Ontdek hier hoe je 
het meeste uit je klantenserviceplatform kunt halen.

Maak optimaal gebruik van de functies en 
mogelijkheden van de technologie waarin je al 
geïnvesteerd hebt, zodat je je bestaande toolset kunt 
optimaliseren zonder je budget te overschrijden. Kun 
je personeel vasthouden en voorkomen dat je extra 
werknemers moet inhuren door gespreksgerichte 
omnichannel-service in te schakelen waarmee je snel 
en persoonlijk antwoord kunt geven op kanalen als 
live chat, social media en sms? 

Heb je de mogelijkheden van automatisering 
onderzocht en toegevoegd aan je helpcenter, zodat je 
selfservice kunt stimuleren en terugkerende tickets 
kunt voorkomen? Als klanten hun eigen problemen 
kunnen oplossen met behulp van een krachtige 
database met FAQ's heb je minder agents nodig.

Er zijn ook tal van manieren om je huidige IT-
infrastructuur te integreren met je supportplatform, 
waardoor het nog beter aansluit bij je bedrijf. Enig 
onderzoek op gebied van IT kan zo waardevolle 
besparingen opleveren.

U I T D A G I N G

Te ondernemen actie

Maak optimaal gebruik van je bestaande 
platform voor klantenservice, zodat je kosten 
kunt besparen en minder nieuwe werknemers 
hoeft in te huren zonder aan kwaliteit of 
schaalgrootte in te boeten.

Hoe Zendesk kan helpen

• Bied je klanten gespreksgerichte 
omnichannel-service en bewaar de 
interactiegeschiedenis en andere nuttige 
context in een uniforme workspace voor 
agents, zodat je agents sneller persoonlijke 
antwoorden kunnen geven.

• Verminder het totale aantal dagelijkse 
contacten met automatiseringen zoals 
chatbots en selfservicepagina's en door 
agents de optie te geven om 
gelijkwaardige problemen in bulk op te 
lossen.

• Implementeer een uitbreidbaar platform 
dat aansluit op je bestaande IT-
infrastructuur met API's, webhooks en zelfs 
een applicatieframework, zodat Zendesk 
breder aanpasbaar is zonder dat het te 
veel middelen kost.
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Lush verbeterde de productiviteit met 
50% en realiseerde een kostenbesparing 
van meer dan 208.000 dollar in één jaar

Lush, een in het Verenigd Koninkrijk gebaseerde 
ethische detailhandelaar in cosmetica, heeft meer dan 
1000 winkels in 49 landen. Zendesk nam de taak op 
zich om de continuïteit van de klantenservice te 
waarborgen, een service die Lush leverde met 170 
agents in 21 markten en 15 talen. 

Toen het platform in 2016 werd uitgerold, vlak voor de 
drukste kerst die het digitale team ooit meemaakte, 
zorgde de stabiliserende kracht van Zendesk over de 
hele linie voor een soepele klantenservice-ervaring. 
Het bedrijf wist potentiële klantproblemen in elke 
markt te identificeren en snel veranderingen door te 
voeren, wat resulteerde in een productiviteitsstijging 
van 50 procent en een kostenbesparing van 208.387 
dollar. Bovendien werd de klantervaring verbeterd, 
met een CSAT-score van 91,8 procent.

Virgin Pulse wist de stijging van de 
jaarlijkse arbeidskosten met 25-30% te 
verminderen

Virgin Pulse is de grootste wereldwijde aanbieder van 
welzijnsoplossingen met 14 miljoen leden in 190 
landen. Het bedrijf gebruikt Zendesk om omnichannel-
support te bieden via telefoon, e-mail, chat, Answer 
Bot, Twitter en Facebook. Om de jaarlijkse groei van 
15-20% in goede banen te leiden, investeerde Virgin 
Pulse tijd en middelen in het optimaliseren van hun 
supportsite, die wordt ondersteund door Zendesk.

Een e-serviceteam stelde meer dan 2000 FAQ's op en 
herziet en actualiseert voortdurend artikelen zodat 
leden vragen zoveel mogelijk zelf kunnen oplossen. 
Voordat de supportsite werd verbeterd, werden er 
maandelijks 90.000 FAQ's bekeken. Nadat het team 
een krachtigere kennisbibliotheek had opgezet steeg 
dat aantal naar 275.000 - een verbazingwekkende 
verbetering van 250 procent.

Als Virgin Pulse geen strategie voor selfservice had 
geïmplementeerd, had het bedrijf zijn supportbudget 
waarschijnlijk met 25-30 procent moeten verhogen 
ten opzichte van wat het nu uitgeeft, om het 
toegenomen supportvolume aan te kunnen.

K L A N T V E R H A L E N

https://www.zendesk.co.uk/customer/lush/
https://www.zendesk.com/customer/virgin-pulse/
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03Omzet verhogen

Het volgende feit komt uit een onderzoek van IBM 
en Adobe, iets wat CX-leiders natuurlijk allang 
weten: organisaties die van de digitale transformatie 
van CX een formele bedrijfsprioriteit maken, 
rapporteren een drie keer zo hoge omzetgroei. 

Door het integreren van een supportplatform in de 
bedrijfsvoering, inclusief het delen van belangrijke 
klantendata binnen de organisatie, kun je een nieuw 
kanaal voor omzetgroei aanboren. Wanneer live 
agents over de historische context beschikken die 
ze nodig hebben om persoonlijke service te 
verlenen, kunnen ze tijdens interacties met klanten 
mogelijkheden voor upselling vinden, nieuwe 
producten introduceren en de merkloyaliteit 
verbeteren. Dit kan bijzonder positief werken op het 
genereren van inkomsten wanneer je het toepast op 
hoogwaardige klanten, die zich gewaardeerd 
kunnen voelen door een persoonlijke benadering.

Meer bewijs nodig? We vroegen Forrester 
Consulting om de potentiële return on investment 
(ROI) te onderzoeken die ondernemingen kunnen 
realiseren als ze Zendesk gebruiken. Zij 
ondervroegen zeven van onze klanten en 
concludeerden dat een samengestelde organisatie 
gedurende drie jaar 31,2 miljoen dollar kan 
verdienen, met een kostenplaatje van 8,1 miljoen 
dollar. Dit levert een netto contante waarde (NCW) 
op van 23,1 miljoen dollar en een ROI van 286%.

U I T D A G I N G

Te ondernemen actie

Maak van je klantenservice een motor voor 
groei door CX te integreren in de 
bedrijfsvoering en het gebruik van je 
klantenserviceplatform te optimaliseren.

Hoe Zendesk kan helpen

• Integreer je supportplatform met je 
essentiële bedrijfstoepassingen zodat je 
toegang hebt tot belangrijke klantendata. 
Zo beschikken agents over de context die 
ze nodig hebben om vragen van klanten 
snel op te lossen, proactieve support te 
bieden en interacties om te zetten in 
kansen die inkomsten genereren.

• Voeg snel en eenvoudig digitale kanalen 
toe, zoals live chat, telefoon en tickets per 
e-mail, en een kennisbank waar veel 
voorkomende vragen mee kunnen worden 
beantwoord. Ook kun je kanalen eenvoudig 
aan of uit zetten, zonder dat er zware 
aanpassingen voor nodig zijn.

• Genereer nieuwe omzetkansen en versnel 
bedrijfsgroei dankzij kosteneffectieve 
digitale technologieën en strategische 
partnerschappen.

https://www.ibm.com/blogs/services/2021/09/30/how-businesses-who-prioritize-cx-drive-3x-more-revenue-growth/
https://www.ibm.com/blogs/services/2021/09/30/how-businesses-who-prioritize-cx-drive-3x-more-revenue-growth/
https://www.zendesk.com/blog/total-economic-impact-of-zendesk/
https://www.zendesk.com/blog/total-economic-impact-of-zendesk/
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Spartan Race voegde een nieuw 
retailkanaal toe en verhoogde zijn 
conversie met 27%

Spartan Race is het grootste merk ter wereld op 
gebied van hindernisraces en endurance. Meer dan 
vijf miljoen atleten doen mee aan evenementen over 
de hele wereld en het bedrijf produceert 
televisiespecials, exploiteert een sportschool en 
verkoopt zijn eigen kleding en sportartikelen. 

Toen de pandemie in 2020 toesloeg, moest Spartan 
Race zijn personeelsbestand inkrimpen en beschikte 
het niet over voldoende agents om alle live chats bij te 
houden. Het bedrijf voerde als oplossing een snelle 
upgrade uit naar Zendesk Suite, waarmee het 
omnichannel-support kon bieden via e-mail, chat, 
telefoon, bots, social media, webformulieren en een 
helpcenter. Een extra Shopify-integratie resulteerde in 
een omzetstijging van 27 procent.

Het team van 75 agents is nu goed uitgerust om de 
meer dan 36.000 maandelijkse tickets af te handelen. 
Spartan Race verhoogde het gebruik van zijn 
selfservice met 46 procent en het aantal bezoeken 
aan het helpcenter met 40 procent, waardoor de 
operationele kosten omlaag gingen en de 
klanttevredenheid steeg.

De agents van HeliosX zetten 20% van 
hun chats om in sales

HeliosX houdt toezicht op het werk van zes merken 
die elk een unieke dienst leveren, van 
gepersonaliseerde dermatologische producten tot 
het bezorgen van recepten. Daarbij hebben ze één 
gemeenschappelijk doel: gezondheidszorg voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk en betaalbaar 
maken. 

Alle zes HeliosX-merken gebruiken Zendesk 
analytics om belangrijke beslissingen te nemen op 
basis van data. Binnen een jaar na de overstap naar 
Zendesk wist HeliosX de personeelskosten met 
meer dan 50 procent te verminderen, terwijl ook de 
efficiëntie en prestaties toenamen en een CSAT-
score van 96 procent werd gehandhaafd.

Het resultaat: meer sales en meer omzet. 
MedExpress wist het aantal sales aan klanten via 
chats met 20 procent te verhogen. ZipHealth 
gebruikt sms om eenvoudiger de identiteit van 
klanten te verifiëren. Dit resulteerde in een toename 
van 20 procent van het aantal afgerekende 
winkelmandjes, een sterke daling van de tijd die 
nodig is om af te rekenen en meer omzet. Klanten 
van Dermatica ontvangen een VIP-consult door 
verbonden te worden met een dermatoloog die 
onmiddellijk advies kan geven.

K L A N T V E R H A L E N

https://www.zendesk.com/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.com/customer/heliosx/
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04Van agents 
salesvertegenwoordigers maken

In tijden van verandering is het nuttig om een ‘alle 
hens aan dek’-mentaliteit te hebben. Met het juiste 
supportplatform kan een bedrijf ook waardevolle sales 
doen via zijn klantenservice. In veel opzichten zijn 
supportagents de ideale verkopers. Het is hun taak 
om problemen op te lossen en relaties op te bouwen 
voor een langdurige klantenbinding. 

Agents kunnen een volledig beeld van hun klant 
krijgen dankzij toegang tot historische klantendata en 
gedeelde metrics, plus het gemak van samenwerking 
met interne teams via geïntegreerde tools voor 
messaging. Zo kunnen ze sterke banden opbouwen 
met klanten, waardoor ze meer saleskansen krijgen 
zoals cross-selling en upselling, en 
herhalingsaankopen en omzetgroei kunnen 
stimuleren.

Wanneer het supportplatform volledig geoptimaliseerd 
is, kan de sales ook bevorderd worden via 
automatisering. Tijdens elke selfservice-interactie 
kunnen proactieve productaanbevelingen worden 
gedaan, een passieve manier van sales die na verloop 
van tijd tot een significantie omzetstijging kan leiden.

U I T D A G I N G

Te ondernemen actie

Vragen van prospects omzetten in nieuwe 
sales, upsells en cross-sells.

Hoe Zendesk kan helpen

• Minimaliseer klantverlies en verhoog 
herhalingsaankopen door vragen van 
klanten snel en persoonlijk op te lossen.

• Gebruik klantinteracties om inkomsten te 
genereren via geïntegreerde 
bedrijfsgegevens en proactieve support.

• Geef agents inzicht in de 
klantgeschiedenis zodat ze proactief met 
bezoekers van je site kunnen 
communiceren en zo de conversie en de 
gemiddelde orderwaarde kunnen 
verhogen.

• Zorg voor stapsgewijze omzetgroei door 
proactieve aankoopaanbevelingen en 
interacties met geautomatiseerde bots.
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Een focus op gesprekken in plaats van tickets 
verhoogde de salesconversie met 79% 

Dorm Room Movers biedt services voor opslag, 
verhuizing en verzending aan studenten in de Verenigde 
Staten. Sinds de oprichting in 2007 verhuisde het bedrijf 
meer dan 85.000 studenten en verwerkt het meer dan 
1000 messaging conversations per maand.

Dankzij de overstap naar support via messaging, met 
opties voor selfservice zoals automatische suggesties 
voor artikelen en slimme overdracht van bots naar 
agents, kan het team soepele omnichannel-support 
bieden via e-mail, sms, messaging, spraak en social 
mediakanalen - en dat alles zonder ook maar één regel 
code te schrijven.

Aanvankelijk moesten agents schakelen tussen 
dashboards om gesprekken in verschillende e-mail-, 
telefoon- en chatsystemen te bekijken en te 
beantwoorden. Na installatie van Zendesk Suite en de 
Workspace voor agents kon Dorm Room Movers 
klantinteracties groeperen als live gesprek, actief, of 
wachtend op een antwoord. Op die manier is het bedrijf 
beter in staat om in realtime om te gaan met de 
asynchrone natuur van klantvragen.

Dankzij dit uniforme beeld kan Dorm Room Movers 
sneller en persoonlijker service bieden. De mogelijkheid 
om realtime gesprekken op verschillende kanalen te 
hosten en te beheren betekende een echte doorbraak 
voor het bedrijf. Het supportteam moet tegelijkertijd 
contact houden met verhuizers en een goede relatie 
opbouwen met klanten. Tijdens piekperiodes kan het 
bedrijf gegroepeerde berichten versturen in plaats van 
individueel op klanten reageren, waardoor het team het 
aantal conversies aanzienlijk heeft kunnen verhogen.

Agents van Chupi zorgen voor 1 miljoen 
euro extra omzet

Het in Dublin gevestigde online juwelenbedrijf Chupi 
is gespecialiseerd in massief gouden erfstukken en 
het bieden van een VIP-klantervaring. Het bedrijf 
investeerde aan het begin van de wereldwijde 
lockdowns in 2020 in Zendesk om nieuwe 
werknemers op afstand te onboarden en te helpen 
zich snel aan te passen aan het platform. Terwijl het 
team het platform leerde kennen, schakelden ze 
functies van Zendesk in om in te kunnen spelen op 
nieuwe trends. Zo gebruikten ze live chat om snel 
vragen te beantwoorden, waardoor het team al snel 
een CSAT-rating van 98,6 procent kreeg.

Alle oproepen, tickets en persoonlijke berichten van 
Instagram en Facebook komen rechtstreeks in 
Zendesk terecht, waardoor agents de volledige 
context van elke klantvraag te zien krijgen. Op die 
manier kan Chupi een consistente, persoonlijke 
service bieden. Het duurde niet lang voordat het 
bedrijf inzag dat het met een rustige, vriendelijke 
aanpak aanvragen van klanten kon omzetten in 
salesinkomsten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld tickets in 
Zendesk escaleren en klanten een virtueel consult 
over juwelen geven, waarbij er individuele items 
worden getoond en er een uitgebreide follow-up 
wordt georganiseerd. Deze sessies hebben een 
conversiepercentage van maar liefst 65 procent.

In 2020 had Chupi een stijging van 300 procent in 
sales via de klantenservice, wat resulteerde in 1 
miljoen euro omzet direct van het klantenservicteam.

K L A N T V E R H A L E N

https://www.zendesk.com/customer/dorm-room-movers/
https://www.zendesk.nl/customer/chupi/?_ga=2.188255080.1381702215.1671455929-1522678744.1671455929&_gl=1*139g1oo*_ga*MTUyMjY3ODc0NC4xNjcxNDU1OTI5*_ga_FBP7C61M6Z*MTY3MTQ3Mjg3NS42LjAuMTY3MTQ3Mjg3NS42MC4wLjA.
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05Klanten behouden

Is er iets wat meer voldoening geeft en winstgevender 
is dan klantenbinding? Volgens onderzoek van Bain & 
Company kan het verbeteren van het klantbehoud met 
5 procent de winst na verloop van tijd met meer dan 
25 procent verhogen. Dat is een aanzienlijk 
percentage, vooral in tijden van marktonzekerheid en 
onrust. 

Het verhogen van de levenslange waarde van klanten 
is een cruciale strategie voor veel bedrijven die hun 
inkomsten willen verhogen en tegelijkertijd de kosten 
in de hand willen houden. Het is veel goedkoper om 
bestaande klanten tevreden te houden dan nieuwe 
klanten te werven. Hiervoor is een gepersonaliseerde 
klantenservice die bij elke interactie aan de 
verwachtingen voldoet onmisbaar. 

Dat betekent consistente, gepersonaliseerde service 
via alle kanalen, zodat klanten altijd de antwoorden en 
oplossingen krijgen die ze verwachten. Het integreren 
van data in de hele organisatie, inclusief de feedback 
van klanten, zorgt ervoor dat iedereen over de 
volledige klantgeschiedenis beschikt.

U I T D A G I N G

Te ondernemen actie

Zet extra in op persoonlijke service om je 
klantenbestand te behouden.

Hoe Zendesk kan helpen

• Verhoog de levenslange waarde van 
klanten door een soepele, persoonlijke 
service te bieden via al je digitale kanalen.

• Deel klantfeedback en gerelateerde data 
binnen de hele organisatie via flexibele 
platformintegraties. Zo stimuleer je 
geïnformeerde, datagestuurde 
besluitvorming waarmee je de 
klantenwerving en -loyaliteit en de 
winstgevendheid bevordert.
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TV2 behaalde een ROI van 438% na 2 
jaar gebruik van Zendesk 

TV2, het grootste commerciële tv-station in 
Denemarken, zendt programma's en nieuws uit via 
zes kanalen en biedt een streamingdienst aan die 
het gedeeltelijk zelf produceert. De 
klantenservicestrategie van TV2 is erop gericht om 
voorop te blijven lopen. Een van de manieren 
waarop het dit doet, is klanten selfservice met AI 
aanbieden. Met Zendesk als supportplatform en 
datahub beschikt TV2 over alle intelligentie die het 
nodig heeft om slimme klantenservice te bieden met 
snelle, accurate antwoorden en een krachtig 
helpcenter (met artikelen, video's en guides).

Dankzij de 3 miljard berekeningen die dagelijks op 
de klantendata worden uitgevoerd, beschikt TV2 
over inzichten waarmee kan worden voorspeld wat 
klanten gaan doen. Het bedrijf kan proactief 
reageren op dreigend klantverlies, klanten 
benaderen met aanbiedingen op maat (bijvoorbeeld 
aanbevelingen voor tv-programma's op basis van de 
kijkgeschiedenis) en de e-mailmarketing 
optimaliseren. 

Dankzij Zendesk verhoogde TV2 zijn CSAT-score van 
77 naar 93 procent en werd het klantenbestand met 
45 procent uitgebreid. De ROI van Zendesk was 212 
procent in het eerste jaar en 438 procent na het 
tweede jaar.

BlendJet gebruikt AI om 30% 
productiever te werken

Sinds het creëren van de eerste draagbare blender 
in 2017 groeide BlendJet uit tot het meest populaire 
merk blenders op social media en het bestverkochte 
merk aan consumenten. Het bedrijf heeft miljoenen 
klanten in bijna elk land ter wereld. Het steeds 
groeiende klantervaringsteam kreeg een boost door 
samenwerking met Zendesk en TypeGenie, 
waardoor het 30 procent meer tickets kon 
beantwoorden en de reactietijd tijdens de drukste 
periodes kon verkorten.

Het opbouwen van sterke klantrelaties is belangrijk 
voor BlendJet. Daarom wilde het team een 
klantenserviceplatform waarmee het 
gepersonaliseerde, langdurige service kon bieden. 
BlendJet beheert tickets via e-mail, 
contactformulieren, telefoon en social media, en het 
klantenserviceteam gebruikt oplossingen van 
Zendesk voor rapportages en het meten van 
prestaties. Met Zendesk kan het bedrijf gemakkelijk 
de serviceniveaus controleren en werken aan het 
verbeteren van de CX.

BlendJet integreerde tijdens de pandemie 
TypeGenie, een AI-product voor automatisch 
aanvullen waarmee agents repetitief typen in 
Zendesk kunnen automatiseren. Dankzij deze 
integratie kunnen agents tijd besparen, een 
consistente toon in alle berichten hanteren en een 
snelle responstijd handhaven.

K L A N T V E R H A L E N

https://www.zendesk.co.uk/customer/tv2/
https://www.zendesk.co.uk/customer/blendjet/
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Altijd paraat met 
Zendesk
Mensen die zich bedreigd voelen, reageren vaak volgens het bekende “fight or 
flight”-principe. Als bedrijf hebben we echter nog een andere optie: tot bloei 
komen.

Tijdens elke periode van (dreigende) verandering hebben bedrijven de kans 
om een pad te kiezen dat naar een nieuw tijdperk leidt. Bedrijven kunnen zich 
afzetten tegen de realiteit en vasthouden aan ouderwetse praktijken, maar ze 
kunnen er ook voor kiezen nieuwsgierig te zijn en zich aan te passen met 
innovatieve strategieën.

Zendesk is bij uitstek geschikt om bedrijven te helpen om met onzekerheid om 
te gaan en met vertrouwen aan de toekomst te werken. We zijn ontstaan als 
alternatief voor ouderwetse, dure klantenservicesoftware en ontwikkelden 
ons tot een systeem dat eenvoudig is op te zetten, te leren, te gebruiken en te 
onderhouden. We helpen je direct om zakelijke uitdagingen aan te gaan en 
ondersteunen je op langere termijn met meer flexibiliteit en de laagste 
gebruikskosten in de branche.

Voor meer informatie over hoe Zendesk je CX-organisatie kan helpen kosten te 
beheren, groei te realiseren en klantbehoud te stimuleren,

zendesk.nl/roi 

https://www.zendesk.nl/mc/enterprise-roi/?demoStep=personal
https://www.zendesk.nl/?_ga=2.74598610.1381702215.1671455929-1522678744.1671455929&_gl=1*13bt80w*_ga*MTUyMjY3ODc0NC4xNjcxNDU1OTI5*_ga_FBP7C61M6Z*MTY3MTQ3Mjg3NS42LjEuMTY3MTQ3MjkzMy4yLjAuMA..

