HET MKB DRAAIBOEK VOOR FLEXIBEL WERKEN

Ga voor succes op
de lange termijn

Toen de wereld in 2020 op z'n kop kwam te staan, had iedereen het over het belang
van flexibiliteit. Ook voor die tijd moesten bedrijven echter al flexibeler te werk gaan.

Klanten verwachtten toen al betere ervaringen die
op hun behoeften waren afgestemd, waardoor
bedrijven gestimuleerd werden om te investeren
in een betere klantervaring. CX werd belangrijk
voor bedrijven om zich van hun concurrenten te
onderscheiden. Klanten noemden het vaak als een
reden om het ene bedrijf boven het andere te verkiezen,
waardoor bedrijven inzagen dat het aanpassen aan
die behoefte goed was voor hun winstmarge.

52%

52 procent van de MKB's ziet CX met
name als inkomstenbron; slechts 24
procent ziet het als een kostenpost.

Toen werd het 2020.
Kleine ondernemingen werden economisch het
hardst getroffen, maar waren het meest gedreven
om door te zetten. In slechts een paar maanden
investeerden ze in CX-oplossingen die op een ander
moment jaren hadden gekost om uit te rollen.

23%

MKB's zagen het ticketvolume
gemiddeld met 23% toenemen ten
opzichte van het eerste kwartaal
van 2020.

Onderzoeksgegevens van Zendesk wijzen uit
dat bedrijven die meer tickets binnenkregen
dan voor de pandemie meer investeerden in
tools om flexibeler te werken dan bedrijven
die minder tickets binnenkregen. Hoewel deze
omschakeling nodig was om te overleven, kunnen
we gerust stellen dat flexibiliteit een permanent
onderdeel van het draaiboek voor MKB's dient
te zijn. Met andere woorden: de pandemie is niet
de reden waarom bedrijven flexibeler moeten
leren werken, maar het bewijs dat het nodig is.
Bedrijven van alle maten moeten leren beter in te
spelen op de behoeften van hun klanten, zodat ze
voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen.
Met een flexibele aanpak leidt CX blijvend tot
een concurrentievoordeel, niet slechts voor één
uitzonderlijk jaar maar voor het komend decennium.
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Wat bedoelen we
met flexibiliteit?
Sommige mensen zeggen dat het bij flexibiliteit
om snelheid draait. Anderen zeggen dat het
betekent dat je om kunt gaan met plotselinge
veranderingen. Het is beide: een combinatie
van getalenteerde teams die aan een gedeelde
visie werken, en operationele procedures die
ruimte laten voor experimentatie en verandering.
Flexibiliteit gaat om het vermogen van een
bedrijf om snel te reageren op veranderende
omstandigheden, om veranderingen te kunnen
anticiperen en ze om te zetten in kansen
om beter met klanten te communiceren.
Het vereist dat je gewoontes opbouwt
die je bedrijf in de loop van de tijd sterker
maken, waarmee je slimmere keuzes kunt
maken en beter kunt reageren op de vele
dingen waar je geen controle over hebt.
Het kan lastig zijn om te weten waar je moet
beginnen. Om meer inzicht te krijgen in wat
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.

62%

38%

van de ondervraagde
bedrijven beoordeelt
zijn organisatie als
extreem of enigszins
flexibel.

beoordeelt
zichzelf als
gemiddeld of
niet flexibel.

25%

35%

minder kosten

sneller werken

Leiders in klantenservice die flexibel werken
melden dat hun bedrijven aanzienlijk besparen in
zowel kosten (meer dan 25%) als tijd (35%).

Dit zijn de drie belangrijkste actiepunten om écht flexibel te zijn:

1.

Maak het makkelijker om te horen wat klanten zeggen

2.

Help je team om productief te blijven in tijden van verandering

3.

Investeer in flexibele technologie die je CX-doelen ondersteunt
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Maak het makkelijker om te
horen wat klanten zeggen
Het ideale scenario:
Het bedrijf begrijpt wat klanten
willen en weet hoe het moet
reageren op trends of kansen
wanneer deze zich voordoen.

Het is voor bedrijven een grote uitdaging om
de behoeften van de klant bij te benen, dus
is het cruciaal om klanten meerdere opties
te bieden om contact op te nemen.
Klanten dragen hun steentje bij door te communiceren
via sociale kanalen, klantenenquêtes, advocacyteams, productpilots, enzovoort. Maar het is
lastig om al deze informatie om te zetten in
zinvolle inzichten en acties voor je bedrijf.

Zo bereik je dit
Ontwikkel betrouwbare manieren om te luisteren naar wat klanten willen, en zorg
voor keuzes tijdens elke fase van de customer journey
Of het nu gaat om het aanbieden van meer kanalen of het verbeteren van je selfservice, het is belangrijk om
klanten verschillende opties te bieden om met je bedrijf te communiceren. Uit enquêtegegevens blijkt dat
veel klanten het erg belangrijk vinden om te kunnen kiezen. Dit heeft ook invloed op hoeveel ze uitgeven.

Telefoon (57%), e-mail (47%) en chat (26%) waren het afgelopen jaar
de meest gebruikte kanalen door consumenten.
Dit zijn ook de kanalen die klanten het liefst gebruiken.

57%

47%

26%

telefoon

e-mail

chat

Het MKB Draaiboek voor Flexibel Werken

4

Ondanks de aanhoudende voorkeur voor traditionele kanalen zoals telefonische ondersteuning, winnen
opkomende kanalen (zoals messaging en social media) snel terrein. Dat wil niet zeggen dat je op je lauweren
kunt rusten, want Generation Z heeft deze nieuwe kanalen met gemak eigen gemaakt en verschijnt nu op de
markt met koopkracht.
Vergeet niet dat het vinden van een balans tussen snelheid en positieve resultaten voor zowel klanten als het
bedrijf een essentieel onderdeel is van flexibel te werk gaan. Zorg ervoor dat je over de middelen beschikt om
nieuwe kanalen adequaat te ondersteunen en dat je kunt voldoen aan de verwachtingen van de klanten wat
betreft responstijd. Chat is daar een goed voorbeeld van. Dit kanaal heeft de hoogste CSAT, maar alleen als je
tijd tot de eerste reactie minder is dan een minuut zoals klanten verwachten.
Communiceren via klantenservice-kanalen is niet de enige manier voor klanten om hun CX-behoeften kenbaar
te maken. Door het integreren van online enquêtes in het gehele klanttraject, via partners zoals Qualtrics, Stella
Connect by Medallia of SurveyMonkey, kan feedback een natuurlijk onderdeel van de klantervaring worden,
waarbij je bedrijf bij elke stap belangrijke inzichten krijgt.

Houd nieuwe trends in de gaten met uitgebreide analyses
Teams moeten klantgegevens snel kunnen interpreteren om de juiste acties te ondernemen, maar zonder realtime
gegevens bij de hand te hebben is dat niet mogelijk. Het voortdurend verzamelen en analyseren van gegevens
binnen je hele organisatie is een essentieel onderdeel van flexibel werken.
Zo'n 58 procent van de best presterende bedrijven vertrouwt op analyses om inzicht te krijgen in de prestaties
van hun teams op de verschillende klantenservice-kanalen. Partners voor personeelsoptimalisatie, zoals Tymeshift,
Agyle Time en Verint Monet kunnen de gegevens, planningsmogelijkheden en prestatietraining bieden die leiders
in klantenservice nodig hebben om teams en agents efficiënter te laten werken en betrokken te houden.

Voorkom fragmentatie door CX-gegevens
te integreren binnen het hele bedrijf
Gegevens raken vaak gefragmenteerd, zodat ze
alleen zichtbaar zijn voor een paar mensen of
binnen één team. Laat gegevens van je CX-team
circuleren binnen andere afdelingen zoals Marketing
en Operations, en vice versa. Wanneer teams
klantfeedback (vaak beheerd door een Voice of the
Customer-programma), inzichten van klanten en
algemene bedrijfsgegevens samenbrengen, wordt
een betere klantervaring mogelijk. Een volledig
overzicht van deze variabelen plus de juiste context
maakt het voor de hele organisatie gemakkelijker om
problemen op te sporen en prioriteiten te stellen.
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43%

MKB' s zeggen dat ze niet over de
gewenste gegevens beschikken:
43% geeft aan dat hun data alleen
toereikend is om de klantenservice en
de belangrijkste prestatie-indicatoren
bij te houden.
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Een volledig klantbeeld helpt je om op de hele ervaring te focussen
Een uniform beeld van de klant kan ook zorgen voor een betere klantervaring. Wanneer een agent bijvoorbeeld
geen zicht heeft op eerdere aankopen of de gespreksgeschiedenis met de klantenservice, kan het moeilijker
zijn om efficiënte service te verlenen.

Bijna 60 procent van de best presterende bedrijven geeft aan een totaalbeeld te
hebben van zowel de klantgegevens (59 procent) als de bedrijfscontext (57 procent).
Hoewel een derde van de bedrijven aangaf dat hun visie op de klant niet optimaal is,
kwam een volledig klantbeeld terug in veel plannen voor de toekomst.

59%
van de best presterende bedrijven heeft
een totaalbeeld van de klantgegevens

Agents profiteren als eerste van een totaalbeeld
van de klant, maar uiteindelijk heeft het hele bedrijf
daar baat bij. Wanneer een agent context heeft
van de klantgeschiedenis hoeven klanten niet in
herhaling te vallen wanneer ze worden doorgezet
naar een andere agent. Ook kan het zomaar
iemands dag maken wanneer een agent een klant
bedankt dat hij of zij al 10 jaar klant is. Bedrijven
hebben er alleen maar baat bij wanneer dit soort
ervaringen met hun merk worden geassocieerd.

57%
van de best presterende bedrijven heeft
een totaalbeeld van de bedrijfscontext

38%

Consumenten geven aan dat ze
tijdens contact met klantenservice
meestal informatie moeten
herhalen. 38% van hen was "meer"
of "veel meer" geneigd bij een
bedrijf te kopen wanneer ze niet
in herhaling hoefden te vallen.

Door goed naar de behoeften van klanten te
luisteren, kun je op korte termijn je CX verbeteren
en goede plannen maken voor de toekomst. Maar
denk eraan: een flexibele aanpak wil niet zeggen dat
je alles voortdurend hoeft te veranderen. Analyseer
regelmatig je data om inzicht te krijgen in wat je
bedrijf stimuleert, en geef strategieën voldoende
ruimte voordat je grote veranderingen doorvoert.
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Help je team om productief
te blijven in tijden van
verandering

Om flexibel te kunnen zijn dienen je
team en processen aanpasbaar en
productief te zijn in tijden van verandering.
Hoewel elk bedrijf processen heeft om
zaken gedaan te krijgen, is het ene
proces flexibeler dan het andere.

Het ideale scenario:
Het bedrijf cultiveert een omgeving
waarin verandering welkom is,
processen aangepast kunnen
worden en niemand blijft hangen in
“we hebben het altijd zo gedaan.”

Zo bereik je dit

73%

Toen het aantal tickets toenam,
voegde 73% van de best presterende
bedrijven meer artikelen toe aan hun
Helpcenter — 2,2 keer zoveel als slecht
presterende bedrijven.

Stimuleer samenwerking en het delen van kennis
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. Ongeveer 70 procent van de MKB-agents zegt dat
het hen sinds het begin van de pandemie meer moeite kost
om samen te werken met teams buiten de klantenservice.
Bovendien zegt 66 procent dat ze effectiever zouden kunnen
zijn als ze gemakkelijker konden samenwerken met andere
teams.
We hebben uitgelegd dat het belangrijk is dat klanten- en
bedrijfsgegevens niet gefragmenteerd zijn, en kennis
delen is één van de beste manieren om dit tegen te gaan.
Interne kennis van het klantenserviceteam (antwoorden
op veelgestelde vragen of terugkerende problemen) kan
bijvoorbeeld worden gebruikt om het selfservice-portaal te
vullen. Kennisbeheer kan ook intern helpen, door ervoor te
zorgen dat informatie over producten en best practices openlijk
wordt gedeeld tussen teams en afdelingen.
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Gebruik automatisering om
overbodige taken en kosten voor
verandermanagement te verminderen
Automatisering en slim opschalen gaan hand
in hand. Hoe handmatiger een proces is, hoe
lastiger het is om het te ontwarren van andere
processen. Dit belemmert het vermogen van
het bedrijf om een geweldige CX te bieden,
want hierdoor krijgen mensen het gevoel dat
het doorvoeren van veranderingen te veel
moeite kost, zelfs wanneer het de klanten ten
goede komt. Dit leidt tot het verouderen van
processen en slechte operationele gewoonten.

87%

van de Zendeskklanten maakt
gebruik van
functies voor
automatisering.

CX-teams kunnen dit voorkomen door groter
en slimmer in te zetten, door processen op
te bouwen en middelen te besteden aan
activiteiten die meer schaalbaarheid bieden.
Repetitieve, datagedreven taken moeten
bijvoorbeeld worden geautomatiseerd. Hoe
meer deze taken worden geautomatiseerd, hoe
minder tijd je hoeft uit te trekken voor training
en overheadkosten in tijden van verandering.
Denk eraan: inspanning is niet hetzelfde
als werk. Het elimineren van repetitieve
taken betekent niet dat agents niets te doen
hebben. Het betekent wel dat ze meer tijd
hebben voor werk dat een grotere impact
heeft en klanten in nood echt ten goede
komt, zoals besluitvorming onder hoge druk,
bijdragen aan processen voor kennisbeheer
of samenwerking met andere teams.

Creëer workflows die kwaliteit,
transparantie en controle stimuleren
Net zoals simpele taken van agents kunnen worden
overgenomen door automatisering, kunnen betere
workflows een vergelijkbaar effect hebben. Potentiële
problemen kunnen worden geëscaleerd naar beheerders
en de werklast kan gemakkelijker worden verdeeld over
de teams op momenten dat er uitzonderlijk veel tickets
zijn. Het resultaat is een vlotte en naadloze ervaring voor
zowel klanten als agents. Tools voor procesbeheer, zoals
SweetHawk en Myndbend, kunnen ervoor zorgen dat
nieuwe processen gemakkelijker worden opgepakt en
goed aansluiten bij de dagelijkse gang van zaken.

Doe slimmer zaken met
AI en zelflerende tools
Door tijdens de customer journey zoveel mogelijk
automatisering toe te passen kan je persoonlijkere ervaringen
bieden, je kosten verlagen en je algehele CX verbeteren. AI
en zelflerende systemen, zoals chatbots of 'slimme' digitale
assistenten die klanten naar het juiste Helpcenter-artikel
verwijzen of hen onmiddellijk doorverbinden naar een agent,
zijn een must-have voor elk bedrijf dat wil opschalen.

27%

van de MKB-bedrijven
zegt van plan te zijn om
AI- of ML-functies toe te
voegen of uit te breiden.

In totaal eindigt bijna driekwart van alle interacties met bots
bij een agent. Dit is niet persé iets slechts. De problemen
die klanten met agents bespreken zijn vaak te complex
voor selfservice. Het wijst er waarschijnlijk wel op dat er
op een ander moment tijdens de customer journey al
problemen zijn. Misschien leverde de bot geen accurate
of bruikbare antwoorden op. Uit gegevens blijkt namelijk
dat het onvermogen om een accuraat antwoord te geven
de meest gerapporteerde frustratie was met betrekking tot
chatbots. Klanten lossen hun problemen natuurlijk het liefst zo
snel mogelijk op. Wanneer een bot niet werkt, leidt dit vaak
tot een gefrustreerd één-op-één gesprek, wat op zowel je
agents als je klantervaring een negatief effect kan hebben.
Door je teams de juiste processen en tools te geven kan
de hele CX-operatie zich aanpassen en productief blijven,
zelfs in tijden van verandering. Het gebruik van de juiste
technologie is een andere manier waarop bedrijven flexibeler
te werk kunnen gaan. Laten we deze tools eens bespreken.
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Investeer in flexibele
technologie die je CX-doelen
ondersteunt

Flexibele bedrijven vertrouwen op moderne tools,
waarmee veranderingen kosteneffectiever, sneller
en minder lastig worden voor alle betrokkenen.

“

[Succesvolle bedrijven]
zijn bepalend voor de
industrie, in plaats van
dat ze blijven hangen in
wat er al is. Zo kunnen
ze flexibel te werk
gaan en technologie
gebruiken als een
hulpmiddel om hun
bedrijfsdoelstellingen
te halen, in plaats
van dat een systeem
bepaalt hoe ze hun
bedrijf moeten runnen.

Colleen Berube, Hoofd
Informatie, Zendesk
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Het ideale scenario:
Het bedrijf investeert alleen in tools
die openheid, naadloze integraties
en flexibiliteit bevorderen.

Zo bereik je dit
Profiteer van open technologie, speciaal
ontwikkeld voor innovatie en opschaling
Weet je nog wat we zeiden over handmatige processen die
moeilijk te ontwarren zijn van andere handmatige processen?
Hetzelfde geldt voor de platforms waarop deze ervaringen
worden gebouwd. Elke investering in technologie is een
grote uitgave, en de meest schaalbare optie is een open,
flexibel platform dat ervoor zorgt dat je in de toekomst
geen tijdrovende acties meer hoeft uit te voeren.
Denk aan de snelheid van lancering, bruikbaarheid
en schaalbaarheid die deze investering met zich
meebrengt voordat je dit belangrijke besluit neemt.

Bevorder de samenwerking binnen je bedrijf door
te integreren met apps en partners naar keuze
Geen enkel bedrijf staat op zich. Alles zelf willen doen is
meestal niet realistisch, en als bedrijf moet je goed nadenken
met welke partners je wilt samenwerken om je CX-platform
te verbeteren. Zoek naar een CX-oplossing die goed
samenwerkt met andere oplossingen, met name apps en
integraties die taken van je kunnen overnemen. Zo maakt
je bedrijf ook deel uit van een groter ecosysteem dat mee
ontwikkelt met het steeds veranderende digitale landschap.
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Geef iedereen de mogelijkheid om
wijzigingen aan te brengen met
eenvoudig te gebruiken, low-code tools
Een flexibele aanpak hangt af van zowel
snelheid als effectiviteit. Als je meerdere
technische medewerkers en veel tijd nodig
hebt om iets eenvoudigs te doen, zoals
een nieuwe workflow bouwen of een bot
updaten, dan ben je als bedrijf niet flexibel
en zijn je processen niet schaalbaar.
Denk eraan dat een eenvoudig installatieproces
niet betekent dat er geen implementatietijd
is. Bedrijven leunen graag op teamtraining en
het meelopen met collega's als manier om hun
werknemers bekend te maken met nieuwe
tools, maar het is belangrijk je teams op de
hoogte te houden en je verwachtingen uit te
leggen wanneer dingen veranderen. Als je een
naadloze ervaring wilt creëren voor je agents,
kan een samenwerking met partners als Workato
of Tray je helpen om workflows, voorwaarden
en triggers op te zetten in je CX-platform.

Onderscheid jezelf als
een flexibele MKB
Kleine bedrijven begrijpen het belang van
een flexibele CX waarschijnlijk beter dan
anderen. Veel MKB's zijn er trots op dat
ze nauw verbonden zijn met hun klanten
waardoor ze beter aan hun behoeften
kunnen voldoen. Hoewel meer persoonlijke
interacties leiden tot een betere band met
klanten, heb je een flexibele aanpak nodig
om die verbinding en goede service te
behouden naarmate je bedrijf groeit.
Het goede nieuws is dat veel MKB's al een basis
hebben voor een flexibele aanpak. Slechts 5
procent van de MKB-leidinggevenden geeft
aan dat het doorvoeren van veranderingen
in de klantenservice een uitdaging is. Toch
vereist het voortdurende oplettendheid om
een hoog niveau van verandermanagement te
behouden. Hier beschrijven we in meer detail
de unieke kwaliteiten, uitdagingen en kansen
voor kleine bedrijven die willen starten met een
trainingsprogramma voor een flexibele aanpak.
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58%

Flexibiliteit wordt door MKB's gelinkt
aan kostenbesparing: 58% van de
ondervraagden zegt dat een flexibele
aanpak meer dan 10% aan kosten
heeft bespaard.

Laten we naar dezelfde drie aspecten van een flexibele
aanpak kijken die we eerder hebben geschetst:

1. Maak het makkelijker om te horen wat klanten zeggen

2 Help je team om productief te blijven in tijden van verandering

3. Investeer in flexibele technologie die je CX-doelen ondersteunt

Maak het makkelijker om te horen wat klanten
zeggen
Benchmark-data laat zien dat MKB's, meer dan andere
bedrijfssegmenten, prioriteit geven aan tools voor conversaties
zoals social messaging. Dat is goed nieuws, want uit data blijkt
dat klanten onder de 40 bereid zijn om meer uit te geven aan
bedrijven die een persoonlijkere klantervaring bieden, zoals
het communiceren via kanalen die ze in hun dagelijks leven al
gebruiken.
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Uit de gegevens blijkt dat 31 procent van de
MKB's zegt dat het “helemaal niet” of “slechts
een beetje” een uitdaging is om kanalen toe te
voegen. Slechts 52 procent van de MKB's biedt
echter twee kanalen. Agents werken het liefst
met twee kanalen, voor de afwisseling die het
hen biedt. De voortdurende betrokkenheid van
je agents is van cruciaal belang naarmate meer
kanalen worden toegevoegd. Door teams en
processen zo in te richten dat ze bij verandering
flexibel kunnen reageren, kom je al een heel
eind. Laten we het daar eens over hebben.

Help je team om productief te
blijven in tijden van verandering
Eén van de beste manieren voor een klein bedrijf
om slim op te schalen is door kennisgericht
te worden. Maak het eenvoudiger om
antwoorden op supporttickets om te zetten
in kennisbankartikelen, en zorg voor een
proces voor kennisbeheer en onderhoud.
Het lijkt misschien geen probleem om processen
bij te houden in spreadsheets en gedeelde
documenten, maar naarmate je bedrijf groeit
wordt het zo steeds lastiger om aan de
verwachtingen van de klanten te voldoen.

48%

Ongeveer 48 procent van de
MKB's geeft aan automatisering
en bots te gebruiken om
activiteiten te stroomlijnen,
waarbij we in de afgelopen
jaren een duidelijke stijging zien.
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MKB's beschikken niet over de data die ze nodig
hebben: 43 procent zegt dat de gegevens alleen
toereikend zijn om de klantenservice en KPI's bij te
houden. Bovendien is de belangrijkste uitdaging
van MKB's dat ze geen totaalbeeld van de klant
hebben. Bijna een kwart van de MKB-agents (23
procent) zegt dat ze deze functie graag zouden
hebben. Hier ligt een grote kans voor MKB's om
agents een completer beeld te geven van de
klantervaring. Zo kunnen ze de best mogelijke
ervaring bieden naarmate het klantenbestand groeit.

Investeer in flexibele technologie
die je CX-doelen ondersteunt
MKB's beschikken vaker over tools waarmee ze
veranderingen kunnen doorvoeren zonder code of
afhankelijkheid van IT of ontwikkelaars. Dit plaatst hen
in een uitstekende positie voor een flexibele toekomst.

33%

van de MKB's zegt dat hun
technologiebudget naar
verwachting zal stijgen; 5%
verwacht dat het budget
meer dan 25% zal stijgen

Nu kleine bedrijven hun budgetten en teams beginnen
te plannen met het oog op flexibiliteit, is het essentieel
om een omnichannel supportstrategie op te bouwen. Dit
betekent dat je gebruik moet maken van messaging, dat
je apps en integraties moet toevoegen om de ervaring
te verbeteren en dat je waar mogelijk automatisering
en AI moet inzetten om het proces te stroomlijnen.
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Klaar voor de toekomst,
wat er ook gebeurt
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.

Zendesk werkt samen met Dynata, een firstparty data- en
inzichtenplatform, om het marktonderzoek uit te voeren dat in dit
draaiboek wordt aangehaald.

