
DRAAIBOEK VOOR FLEXIBEL WERKEN

Hoe grotere bedrijven 
een concurrentievoordeel 
kunnen behalen met CX

https://www.zendesk.nl/


Serena Williams, Lionel Messi, Tom Brady: wat hebben deze atleten met elkaar 

gemeen? Ze hebben allemaal de top bereikt door hard werk, veel toewijding en het 

vermogen om zich aan te passen aan de ontwikkelingen binnen hun sport. Andere 

spelers doen net zo hard hun best, dus wat onderscheidt deze topspelers?

Het is niet makkelijk aan de top te blijven Het vergt voortdurende alertheid, de bereidheid om verouderde tactieken 
overboord te gooien en kunnen omgaan met de onzekerheden die met verandering gepaard gaan. Met andere 
woorden, het is een behendigheidsmentaliteit - het vermogen om veranderende trends te herkennen en vervolgens 
on the fly te draaien om concurrenten een stap voor te blijven.

Net als stersporters domineren middelgrote en zakelijke bedrijven het veld en gebruiken ze hun aanzienlijke 
middelen om succesvol te blijven - totdat ze dat niet doen. De geschiedenis zit vol met ooit succesvolle bedrijven die 
het snelle tempo van innovatie niet konden bijhouden of werden verblind door onverwachte marktuitdagingen, van 
snel veranderende consumentenvoorkeuren tot disruptieve wereldwijde pandemieën.

Zakelijke flexibiliteit vereist drie belangrijke elementen:

Voor middelgrote en grote bedrijven is dat echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pak je dit aan? 

Om meer inzicht te krijgen in hoe bedrijven denken over flexibiliteit, hebben we 3.900 klanten en 3.900 
managers, agents en leiders op het gebied van klantenservice en klantervaring ondervraagd. We hebben ook 
gegevens geanalyseerd van meer dan 90.000 bedrijven die Zendesk gebruiken in 175 landen.

Maak het je klanten gemakkelijk om van zich te laten horen1.

Creëer teams die productief kunnen blijven werken in tijden van verandering 2.

Investeer in flexibele technologie die de CX-doelstellingen van je bedrijf ondersteunt3.

Een flexibele aanpak leidt tot een betere CX
Of je bedrijf nu pas net is doorgedrongen tot het middensegment van de markt, verwacht binnenkort uit te groeien 
tot een echt groot bedrijf, of al vele jaren marktleider is, je staat waarschijnlijk voor serieuze uitdagingen met 
betrekking tot het voortbouwen op je eerdere successen. 

Je bedrijf moet niet alleen inzicht hebben in wat klanten willen, maar ook een plan hebben om in de toekomst te 
kunnen inspelen op nieuwe trends in klantenservice en CX. Wanneer er zich nieuwe marktkansen voordoen, kan 
jouw bedrijf dan een toppositie innemen voordat de concurrentie dat doet? 
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Zet de mening van  
de klant voorop

Lever betrouwbare manieren voor klanten om feedback te kunnen geven, en bied ze tijdens de 
gehele customer journey meerdere opties aan.
Slimme bedrijven weten al jaren dat klanten keuzemogelijkheid willen als het op klantenservice aankomt, of het nu 
gaat om meerdere manieren om contact op te nemen met een bedrijf of de mogelijkheid om van kanaal te veranderen 
zonder informatie te hoeven herhalen.

Toch biedt slechts 34 procent van de middelgrote 
bedrijven hun klanten drie of meer kanalen aan, en 
dat aantal daalt tot 32 procent voor grote bedrijven. 
Dat betekent dat de meeste bedrijven waardevolle 
kansen laten liggen om klantfeedback te verzamelen, 
en klanten waarschijnlijk gefrustreerd zijn nog 
voor ze contact hebben met een supportagent.

Communicatie via klantenservice-kanalen is niet de 
enige manier om van klanten te horen. Ook enquêtes 
en selfservice zijn nuttige tools. Het integreren 
van online enquêtes in het gehele klanttraject, via 
partners zoals Qualtrics, Stella Connect van Medallia 
of SurveyMonkey kan helpen om bij elke stap 
feedback op te halen. Selfservice biedt ook een 
belangrijke inkijk op de wereld van de klant. Door 
bijvoorbeeld je helpcenter up-to-date te houden en 
actieve communities van gebruikers te onderhouden 
kun je meer doen met de ideeën van je klanten.

01
Als je aan het hoofd staat van een middelgrote of grote onderneming, dan weet je waarschijnlijk al hoe belangrijk 
klantenservice is voor je winstmarge. Maar ook als je denkt dat je eersteklas service verleent, wil dat nog niet zeggen dat 
je echt luistert naar wat je klanten ervan vinden. Klanten werken als een kompas voor het bedrijf: niet alleen voor mogelijk 
gevaar, maar ook voor nieuwe kansen. Het is belangrijk deze signalen voortdurend in het oog te houden, want zoals we 
weten kunnen de zaken zomaar veranderen. Hier zijn een paar manieren om ervoor te zorgen dat je organisatie luistert 
naar wat je klanten te zeggen hebben.

32%
Slechts 32% van de grote 
bedrijven biedt hun klanten 
drie of meer kanalen aan.
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Gebruik uitgebreide analyses 
om overzicht te creëren
Voor bedrijven met tienduizenden of zelfs miljoenen 
klanten is het niet genoeg om informatie te verzamelen. 
Zonder de juiste tools zijn deze datapunten slechts 
momentopnames, met als resultaat slechts een 
gedeeltelijk beeld van de customer journey. Zonder 
inzicht in realtime trends is het bijna onmogelijk om 
een idee te krijgen van waar je bedrijf naartoe moet.

Naast het identificeren van trends in tickets, moet je 
ook onderzoeken hoe je klanten je product of dienst 
gebruiken. Is het volledig inzetten op selfservice de 
volgende logische stap voor je bedrijf? Moet je agents 
overzetten naar andere kanalen of meer werknemers 
aannemen? De antwoorden op deze vragen bepalen de 
route die je neemt. Zorg dus dat je op het juiste pad zit.

Voorkom fragmentering door CX-data 
te integreren binnen het hele bedrijf
Gegevens uit de klantervaring kunnen je supportteam  
helpen om betere service te verlenen, maar je laat kansen 
liggen als je die gegevens alleen binnen dat team houdt. 
Feedback van klanten en gerelateerde gegevens moeten 
binnen de hele organisatie worden gedeeld. Afdelingen 
zoals het productteam en marketing kunnen deze 
informatie gebruiken om geïnformeerde,  datagedreven 
beslissingen te maken die de klantacquisitie en -loyaliteit 
(evenals de winstgevendheid) zullen stimuleren.

Een volledig klantbeeld helpt je om 
op de hele ervaring te focussen
Je beschikt nu over massa's klantengegevens, 
maar wat heb je aan de informatie als deze 
gefragmenteerd is of niet bij de juiste mensen 
terechtkomt? Zorg ervoor dat je agents een 
totaalbeeld hebben van de klant: van elke 
interactie en elk detail. Dit leidt tot betere 
resultaten voor je klanten en voor je bedrijf.

Hier zijn een paar voorbeelden van CX-gegevens die agents, beheerders en 
bedrijfsleiders kunnen helpen om eersteklas klantervaringen te bieden:

• Klantgegevens: aankoopgeschiedenis, geschiedenis van de klantenservice, 
factureringsgegevens, data van social media, loyaliteitsprogramma's, 
serviceniveauovereenkomsten, gedragsgegevens van derden

• Bedrijfsgegevens: voorraadbeheer, leveringsketen en leveringsgegevens

CX-gegevens zijn meer dan alleen enquêtes 

37%
37 procent van de agents in 
middelgrote bedrijven zegt dat ze 
meer klantencontext nodig hebben 
om betere ervaringen te kunnen 
bieden.

Draaiboek voor Flexibel Werken 4

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360053987874-Data-driven-decision-making-
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360053987874-Data-driven-decision-making-


Werk beter— 
en slimmer

Creëer normen en processen die de samenwerking en het delen van informatie verbeteren
CX-integraties met partners zoals Zoom, Atlassian en Slack werden van groot belang toen iedereen opeens thuis 
moest werken, maar samenwerking bleef voor alle bedrijven een pijnpunt. Denk hier eens over na: 90 procent van 
de bedrijfsleiders zegt dat hun huidige oplossing het agents gemakkelijk maakt om bij te dragen aan de kennisbank, 
maar de agents zelf zeggen wat anders. Slechts 57 procent van hen zegt gemakkelijk kennisbankartikelen te 
kunnen vinden. Door agents al deze tools op één gebruiksvriendelijke plek aan te bieden, wordt samenwerking en 
kennisdeling veel eenvoudiger te realiseren. 

Goed presterende middelgrote bedrijven voeren 1,5 keer vaker digitale verbeteringen door om deze veranderingen 
mogelijk maken. Het creëren van een omgeving die open samenwerking en het delen van kennis vergemakkelijkt 
is een krachtige manier om de efficiëntie van je teams te verbeteren. Wanneer een agent bijvoorbeeld een moeilijk 
probleem voor een klant oplost, kan het documenteren en delen van de oplossing andere agents veel tijd en moeite 
besparen. Beter nog, ook andere klanten kunnen zo sneller geholpen worden.

02
Met een betere toegang tot accurate en relevante data is het ook belangrijk om te focussen op het verbeteren van de  
werking van je klantenservice. Als je bang bent dat je productiviteit verbeteren een vervelende klus wordt, geen zorgen: je 
bent niet de enige. Zo geeft 88 procent van de bedrijfsleiders aan dat veranderingen doorvoeren in de klantenservice een 
uitdaging is.

Verandering is lastig, maar 
goed presterende bedrijven 
in het middensegment van de 
markt voeren 1,5 keer vaker 
digitale verbeteringen door en 
bereiden zich goed voor om 
op te kunnen schalen.

Maar je inspanningen om je klantenserviceteam 
beter te laten werken moeten het wel waard zijn. 
Verbeteringen kunnen je klanttevredenheid verhogen, 
de betrokkenheid van werknemers verbeteren, je 
kosten verlagen dankzij operationele efficiëntie en 
zelfs je inkomsten verhogen. Dit zijn ingrijpende 
voordelen, zowel voor de klantervaring als voor je 
bedrijf in zijn geheel.
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https://www.zendesk.com/apps/support/zoom/
https://www.zendesk.com/apps/directory/?query=atlassian
https://www.zendesk.com/apps/support/slack/


Gebruik automatisering om 
overbodige taken en kosten voor 
verandermanagement te verminderen
Niets is zo slecht voor de efficiëntie en het moreel 
van een team als werknemers te dwingen werk te 
doen dat ook automatisch kan. Gebruik daarom 
automatisering voor taken zoals intelligente 
ticketroutering en geautomatiseerde antwoorden 
per email. Elke routinetaak die je weg kunt 
halen bij een agent betekent meer tijd voor het 
oplossen van complexe problemen van klanten.

Creëer workflows die kwaliteit, 
transparantie en controle stimuleren
Breng de flow weer terug in je workflow: met 
eenvoudige bedrijfsregels kunnen bedrijven processen 
stroomlijnen en de hele organisatie op één lijn 
brengen. Door je supportactiviteiten te stroomlijnen 
zorgen workflows voor een consistente uitvoering (en 
waarschijnlijk een snellere, betere klantervaring). Ze 
maken het ook veel gemakkelijker om grootschalige 
veranderingen door te voeren zonder dat je je 
klantenservicepersoneel moet bijscholen — een 
belangrijke prioriteit voor elk flexibel bedrijf. Blijf leren en je aanpassen door 

slimmer zaken te doen met AI 
en zelflerende systemen
Deze tools kunnen de automatisering uitbreiden 
voor de volledige customer journey, waardoor 
agents productiever kunnen werken en je selfservice 
toegankelijker wordt. Hoewel het geen vervanging 
is voor menselijk contact, kunnen ze toch heel nuttig 
zijn. Met door AI-aangedreven chatbots kunnen 
bedrijven profiteren van 24/7 ondersteuning en zelfs 
vragen van klanten beantwoorden wanneer agents 
niet op kantoor zijn. Als er een overdracht nodig is 
kunnen bots hun menselijke tegenhangers snel op 
de hoogte brengen van de belangrijkste context, 
zodat problemen sneller en efficiënter kunnen 
worden opgelost. 42 procent van de klanten zegt 
open te staan om een bot te gebruiken, en bots 
zijn steeds populairder bij klanten onder de 40.

44%
Slechts 44 procent van de grote 
bedrijven geeft aan bots te 
gebruiken tijdens het dagelijkse 
werk, in vergelijking tot 51 procent 
van de middelgrote bedrijven.

42%
42 procent van de klanten zegt 
open te staan om een bot te 
gebruiken, en bots zijn steeds 
populairder bij klanten onder de 40.
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03
Toonaangevende 
bedrijven geven 
hun agents 5,8 keer 
vaker toegang tot 
een totaalbeeld van 
de belangrijkste 
context van de klant.

Kies de juiste 
technologie 

63 procent van de middelgrote bedrijven ziet 
CX met name als inkomstenbron, slechts 24 
procent ziet het als een kostenpost. Waar 
je ook valt op dat spectrum, prioriteit geven 
aan een flexibele CX kan je winstmarge 
daadwerkelijk verbeteren. 22 procent van de 
bedrijfsleiders meldt dat een hoge flexibiliteit 
de kosten met 25 procent of meer heeft 
verlaagd, en nog eens 38 procent rapporteert 
kostenbesparingen tussen de 11 en 25 procent.

Als je je afvraagt waar je moet investeren, is 
technologie een goede plek om te beginnen. Zoals 
eerder vermeld, speelt het aanbieden van een 
centrale werkruimte voor je agents een belangrijke 
rol in het verhogen van je teamproductiviteit. Het kan 
je ook helpen meer inzicht te krijgen in je klanten. 
Toonaangevende bedrijven geven hun agents 5,8 keer 
vaker toegang tot een totaalbeeld van de belangrijkste 
context van de klant. Dit blijft een belangrijk punt 
voor zowel middelgrote als grote bedrijven. 

Net zoals atleten tools gebruiken die hen helpen sterker 
en sneller te worden, vertrouwen bedrijven op hun eigen 
tools om hun klanten beter van dienst te zijn. Welke 
technologieën je ook gebruikt, ze moeten openheid, 
naadloze integraties en flexibiliteit kunnen bieden.

Bijna een kwart van de 
bedrijfsleiders geeft 
aan dat de kosten met 
25 procent of meer zijn 
verminderd door een 
sterk flexibele aanpak.

25%
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Stel je team in staat om snel over te stappen naar low-code tools 
De dagen van software die je alleen op kantoor kunt gebruiken en die aanzienlijke technische ondersteuning vereist, zijn 
gelukkig bijna verleden tijd. Je teams moeten nieuwe, low-code tools kunnen gebruiken die weinig onderhoud vergen, en 
ze moeten de mogelijkheid hebben om deze oplossingen te gebruiken zonder bureaucratische rompslomp. Het opzetten 
van workflows, voorwaarden en triggers binnen je CX-platform moet eenvoudig zijn. Partners zoals Workato of Tray 
kunnen bijdragen aan de naadloze agentervaring waar je naar op zoek bent.

Neem de Covid-19 pandemie, bijvoorbeeld. Supportteams werden geconfronteerd met een plotselinge omschakeling 
naar thuiswerken, terwijl het aantal interacties met klanten toenam, vaak via onverwachte kanalen. De flexibele bedrijven 
pasten zich snel aan en konden klanten goede resultaten bieden.

Open technologie is je vriend 
Nieuwe technologie kan geweldig zijn, tot je beseft dat je het niet kan aanpassen op je specifieke behoeften. Houd er 
rekening mee dat een flexibele aanpak betekent dat je snel moet kunnen reageren op onverwachte uitdagingen. Je 
technologieplatform moet aan te passen zijn op de unieke behoeften van je bedrijf, nu en in de toekomst. En als je het 
geluk hebt over je eigen ontwikkelaars te beschikken, moet de technologie samen kunnen werken met hun favoriete  
tools en programmeertalen. 

Integreer veelgebruikte apps en belangrijke partners
De realiteit is dat je nooit genoeg hebt aan één technologie 
om je klantervaring te ondersteunen. Of het nu gaat om een 
CRM, e-commercesoftware of productiviteitstools, je hebt 
klantenservicesoftware nodig die gemakkelijk integreert met alles wat 
je team nodig heeft.

Denk aan de snelheid van lancering, bruikbaarheid en 
schaalbaarheid die een dergelijke investering met zich 
meebrengt
Wanneer het aantal tickets toeneemt, kiezen de best presterende 
middelgrote bedrijven doorgaans voor drie soorten functies in 
vergelijking met slecht presterende concurrenten: helpcenterartikelen, 
macro's, en groepen en automatiseringen. Vraag jezelf af of je techstack 
mee kan groeien met je bedrijf, gemakkelijk toe te voegen functies 
heeft en je team daadwerkelijk kan helpen een betere klantenservice te 
bieden.
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Zendesk werkt samen met Dynata, een firstparty data- en inzichtenplatform, 

om het marktonderzoek uit te voeren dat in dit draaiboek wordt aangehaald.

Zelfs de beste trainingsprogramma's hebben slechts 
kortstondig effect als er geen sterke basis is. Blijf consequent 
en doelbewust luisteren naar je klanten, stroomlijn je teams 
en processen en pak je technische beslissingen met discipline 
aan. Zo maak je CX onderdeel van het DNA van je bedrijf.

Klaar om je training in flexibiliteit naar het 
volgende niveau te tillen?
Start je gratis Zendesk-proefperiode  
om verder te leren. 

Conclusie

https://www.zendesk.nl/register/?variant=311b&ref=297a#step-1

