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Samenvatting voor leidinggevenden

Doel van het onderzoek

In de 24-uurs economie van vandaag staan organisaties onder druk om hun klantervaring (CX) voortdurend te 
optimaliseren. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat de huidige pandemie de noodzaak voor organisaties om open te 
staan voor wensen van klanten nog verder heeft benadrukt: 78% van de respondenten zei dat het belang van klantgerichte 
wendbaarheid is toegenomen als gevolg van COVID-19. Doel van het onderzoek waaraan ESG en Zendesk onlangs 
samenwerkten was te valideren of en in welke mate organisaties die meer geavanceerde wijzen van aanpak van service- 
en supportwerkzaamheden hanteren, kwantificeerbaar betere support leveren. En we gingen nog een stap verder met 
onze wens om te testen of het leveren van betere support organisaties helpt om het algehele bedrijfsresultaat meetbaar te 
verbeteren. 

Onderzoeksgebied

Dit rapport is gebaseerd op een enquête die tijdens de zomer van 2020 werd gehouden. In totaal namen 1.012 beslissers 
uit het bedrijfsleven die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor en verbetering van de klantervaring bij hun organisatie 
hieraan deel. De focus van dit rapport ligt op de 512 respondenten die werkzaam waren bij organisaties met 100 of meer 
werknemers. Deze respondenten waren onder andere werkzaam in de VS, Canada, Brazilië, Mexico, het VK, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, Zweden, Australië, India, Japan en Singapore. 

Marktsegmentatie

Om het gestelde doel van het onderzoek te bereiken ontwierp ESG een datagestuurde rijpheidsschaal die respondenten 
(en de organisaties die zij vertegenwoordigen) in drie niveaus van rijpheid van de service en support segmenteert: 
kampioenen, stijgers en starters. Kampioenen maken gebruik van een breed scala aan beproefde werkwijzen binnen 
hun service- en supportorganisaties, met inbegrip van een passende personele bezetting en het verbeteren van de 
vaardigheden van hun teams, waarbij ze gebruik maken van tools voor service en support die agenten in staat stellen om 
hun werk goed te doen, het vastleggen van uitgebreide en tijdige service- en supportgegevens en deze gegevens aan het 
werk zetten om de prestaties van het team te optimaliseren.

Door het vergelijken van de prestaties van de klantenservice, de ervaring en werkzaamheden van de agenten en 
de uitkomsten van het bedrijf op macroniveau voor al deze niveaus van rijpheid voor service en support stelt de 
rijpheidsschaal van ESG ons in staat om gegevens te gebruiken voor het kwantificeren van de verschillen die bestaan 
naarmate het niveau van rijpheid beter wordt.

Belangrijkste leerpunten

Organisaties die zich in de categorie kampioenen bevinden, presteren duidelijk beter dan hun tegenhangers waar het gaat 
om factoren die het bedrijfsresultaat beïnvloeden:

Prestaties van de klantenservice

● Kampioenen brengen hun gemiddelde totale oplostijd omlaag met 34%, of bijna 3 uur, in vergelijking met 
starters.

● Kampioenen hebben 12% meer one-touch oplossingen (d.w.z. binnen één enkele interactie) dan starters, 
met efficiënte agenten en tevreden klanten als gevolg.

● Kampioenen bieden hun klanten meer manieren om met hen in gesprek te komen. Gemiddeld bieden 
kampioenen twee communicatiekanalen meer aan dan starters.
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Agentervaring

● Agenten bij organisaties die als kampioen aangemerkt worden, handelen bijna tweemaal zoveel (92% meer) 
verzoeken af binnen hetzelfde tijdsbestek als agenten bij starters.

● Kampioenen zeiden 6,7 keer zo vaak als starters dat hun omzet “in het geheel niet problematisch” is 
(40% tegenover 6%).

Bedrijfsresultaten

● Kampioenen overtreffen hun formele klanttevredenheidsdoelen 6,1 keer zo vaak als starters.

● Kampioenen zijn 4,9 keer zo vaak soepel overgeschakeld op scenario’s voor werken op afstand die nodig 
waren als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

● Kampioenen zagen 3,3 keer zo vaak als starters dat hun klantenkring groeide in de afgelopen zes maanden.

● Kampioenen zagen 8,7 keer zo vaak als starters dat de bestedingen van hun klanten significant toenamen in de 
afgelopen zes maanden. 

Wat je kunt leren van kampioenen op het gebied van service en support

Kampioenen verschillen van minder rijpe organisaties in een aantal belangrijke opzichten:

● Om een kampioen te kunnen worden, heb je een op CX gerichte cultuur nodig, die van bovenaf naar onder 
wordt opgelegd: 81% is het er zeer mee eens dat CX een zakelijke prioriteit van cruciaal belang is bij hun 
organisatie.

● Kampioenen maken gebruik van hun gegevens: 97% beschrijft de uitgebreidheid van supportstatistieken en 
KPI’s als toonaangevend of sterk.

● Kampioenen doen investeringen voor succes: Bijna drie vijfde (57%) van de kampioenen verwacht dat de 
investeringen in de komende 12–24 maanden significant zullen toenemen, tegenover slechts 9% van de 
starters.
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Inleiding: Het CX-mandaat

Wat is klantervaring (CX) precies? Voor dit paper betekent CX de perceptie die klanten van je merk hebben wanneer ze 
met je bedrijf in interactie zijn in alle stadia van de klantreis. Zodoende wordt CX in eerste instantie beïnvloed door twee 
factoren: je product(en) en je mensen. 

Hoewel er tijdens de gehele klantreis talloze contactmomenten zijn tussen een bedrijf en zijn klanten, is één van de 
belangrijkste plaatsen waar het mis kan gaan met de CX het punt waarop klanten problemen ondervinden of vragen over 
je producten hebben die niet snel en effectief afgehandeld worden. Organisaties moeten er klaar voor zijn om klanten 
tijdige en passende service en support te bieden voor het optimaliseren van klanttevredenheid, zodat meer klanten bij 
je terugkomen en de levenslange waarde van een klant gemaximaliseerd wordt. Het is niet ongebruikelijk dat je ziet dat 
iemand die eerst een pleitbezorger voor je merk was een tegenstander wordt, wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met 
lange wachttijden voor support, ineffectieve of irrelevante antwoorden, onopgeloste problemen of onbeleefd personeel. 

Het door ESG en Zendesk uitgevoerde onderzoek wil een validatie (of het tegendeel daarvan) zijn van de link tussen 
het vermogen van een organisatie om een opmerkelijke service-/supportervaring te bieden en haar bedrijfsresultaten. 
Het onderzoek bestond uit een enquête van 512 personen die bekend waren met de vermogens, prioriteiten en actuele 
initiatieven op het gebied van CX binnen hun organisatie. De respondenten hebben allemaal verantwoordelijkheden 
op managersniveau; 28% van hen op VP- (Vice-President) of C- (Chief) niveau en 45% als senior manager of directeur. 
Deze personen waren allemaal werkzaam bij organisaties met 100 of meer werknemers en werkten in functies met 
klantcontacten, zoals verkoop, marketing, service en support, e-commerce, of een CX center of excellence. (Zie Bijlage I: 
Onderzoeksmethodiek en demografische gegevens voor meer informatie over het onderzoeksgebied.)

Er staat veel op het spel

Het onderzoek laat er geen twijfel over bestaan: uitblinken in CX is een vereiste van existentieel belang. Respondenten 
geloven dat klanten een lage tolerantie hebben voor een ondermaatse klantervaring en op basis van slechte interacties 
actief op zoek zullen gaan naar alternatieven. Toen wij vroegen of zij het wel of niet eens waren met de bewering dat 
hun organisatie klanten aan meer klantgerichte concurrenten zal verliezen als hun CX niet voortdurend verbeterd wordt, 
antwoordde 89% van de respondenten het hiermee eens te zijn (zie Figuur 1). 
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Figuur 1. Stagnatie in CX leidt tot een bedrijfsrisico

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak: Als we niet voortdurend onze CX-vaardigheden 
verbeteren, zal mijn organisatie klanten verliezen aan meer klantgerichte concurrenten. (Percentage respondenten, 

organisaties met 100 werknemers of meer, N=512)

Oneens, 3%
Niet mee eens of oneens, 7%

Zeer mee oneens, 1%

Mee eens, 41% Zeer mee 
eens, 49%

89% van de 
organisaties gelooft 
dat een stagnatie in 
CX zal leiden tot een 
verstoring van de 
bedrijfsvoering.

Bron: Enterprise Strategy Group

Het is dus duidelijk dat CX-vaardigheden ertoe doen – maar op welke factoren richten organisaties zich wanneer het gaat 
om het bevorderen van verbetering in CX-praktijken? We stelden deze vraag aan de respondenten en waren blij verrast met 
het resultaat. Ondanks het feit dat het onderzoek zich afspeelde terwijl organisaties worstelden met de onzekerheid en de 
macro-economische impact van de COVID-19-pandemie melden de respondenten dat hun organisaties zich richten op het 
verbeteren van hun vermogen om klanten te bedienen in plaats van op het verlagen van de kosten die verband houden 
met CX. In het bijzonder richten organisaties zich op het op steeds meer manieren verstrekken van betere informatie 
aan klanten. Zo ontmoeten ze hun klanten waar die zich op hun reis bevinden, met de informatie die zij nodig hebben 
(zie Figuur 2).
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Figuur 2. CX-prioriteiten van organisaties

Welke aspecten van CX hebben de hoogste prioriteit voor verbetering voor uw organisatie in de komende 12 maanden? 
(Percentage respondenten, organisaties met 100 werknemers of meer, N=512)

Informatie van betere kwaliteit 
aan klanten verstrekken

Klanten extra manieren bieden 
om met ons te communiceren

Sneller informatie verstrekken 
aan klanten

Zichtbaarheid en gebruik van 
klantgegevens verbeteren

Kosten verlagen

Toevoegen van waarde 
troeft verlagen van 
kosten af.

45%

44%

33%

30%

21%

Bron: Enterprise Strategy Group

In de rest van dit rapport worden de diverse manieren besproken waarop organisaties service en support aan hun klanten 
bieden en de resultaten die deze organisaties behalen. Voordat we deze methodiek bespreken, is het echter van essentieel 
belang om een aantal significante gegevenspunten te onderzoeken.

Hoewel vrijwel iedereen het erover eens is dat CX voortdurend verbeterd dient te worden voor de gezondheid van het 
bedrijf, hechten niet alle organisaties een even groot belang aan CX. We vroegen de respondenten of zij het wel of niet 
eens zijn met de volgende uitspraak: “Mijn organisatie beschouwt CX als een bedrijfsprioriteit van cruciaal belang”. 
Van de organisaties die een holistische klantenservice hebben geïmplementeerd en beproefde werkwijzen ondersteunen 
(in dit rapport “klantenservice- en supportkampioenen” genaamd), was 81% het hier zeer mee eens. Daarentegen was 
slechts 41% van de organisaties met het kleinste aantal beproefde werkwijzen op het gebied van CX (in dit rapport 
“klantenservice- en supportstarters” genaamd) het hier zeer mee eens. Er is dus duidelijk een direct verband tussen het 
belang dat een organisatie aan CX hecht en haar vermogen om beproefde werkwijzen op het gebied van CX breed te 
implementeren. 

Evenzo dient opgemerkt te worden dat grotere organisaties meer nadruk op het verbeteren van CX lijken te leggen. 
Van de organisaties met 100 werknemers of meer was 57% het hier zeer mee eens. Daarentegen was 49% van de 
organisaties met minder dan 100 werknemers het hier zeer mee eens.

Bovendien zagen we dat meer klantgerichte organisaties erin slagen om hun klantenkring te vergroten ten koste van die 
organisaties die minder middelen hebben om in CX uit te blinken. We vroegen de respondenten of hun organisatie in de 
afgelopen zes maanden haar marktaandeel heeft vergroot of verkleind. Meer dan drie kwart (76%) van de kampioenen 
meldde een netto-toename van klanten in vergelijking met concurrenten, terwijl bijna hetzelfde percentage starters 
(73%) een gelijkblijvend of afnemend aantal klanten meldde.
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Hoe word je een klantenservice- en supportkampioen?

We ontwikkelden een rijpheidsschaal om te kunnen beoordelen hoe goed organisaties gepositioneerd zijn om 
opmerkelijke service- en supportervaringen aan klanten te kunnen bieden. De schaal maakt gebruik van zeven vragen uit 
de enquête als input voor het bepalen van de rijpheid van de service en support van een organisatie. Elk van deze zeven 
vragen gaat over een aspect van het team van de service- en supportorganisatie, haar tools en de gegevens waarover het 
kan beschikken om tot betere prestaties te komen. In het kort kwam de input hierop neer:

● Heeft de organisatie genoeg service- en supportagenten in dienst en leidt zij deze adequaat op?

● Voorziet de organisatie de agenten van tools die een goede “agentervaring” opleveren en hen de mogelijkheid 
bieden om hun werk goed te doen?

● Legt de organisatie tijdig een breed scala aan KPI’s voor service en support vast? En gebruikt de organisatie die 
gegevens voor het verder ontwikkelen van producten, diensten en bedrijfsprocessen?

We maakten gebruik van een binair scoresysteem voor het evalueren van organisaties. Dit betekent dat bepaald werd 
of organisaties wel of niet aan elk van de zeven eigenschappen van een klantenservice- en supportkampioen voldoen. 
In dit rapport worden kampioenen gedefinieerd als organisaties die over ten minste zes van deze eigenschappen 
beschikken. Stijgers worden gedefinieerd als organisaties die over vier tot vijf eigenschappen beschikken. Starters zijn 
degenen met drie of minder eigenschappen (zie Figuur 3 en Bijlage II: Vaststellen van rijpheidsniveaus voor klantenservice 
en -support voor meer informatie).

CX-specialisten kunnen deze input zien als een roadmap voor het verbeteren van hun vaardigheden. Ons onderzoek 
suggereert in hoge mate dat het begrijpen en versterken van de sterke punten van je organisatie, naast het werken aan 
het verbeteren van je zwakke punten, je organisatie in staat zal stellen om niet alleen haar service- en supportprestaties, 
maar ook de algehele bedrijfsresultaten te verbeteren. 
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Figuur 3. De actuele stand zaken met betrekking tot de rijpheid van service en support

KAMPIOENEN

STIJGERS

STARTERS

6 of meer 
eigenschappen, 

29% van de 
markt

4–5 eigenschappen, 35% 
van de markt

0–3 eigenschappen, 36% van de markt

Bron: Enterprise Strategy Group

Terwijl duidelijk uit de gegevens blijkt dat er bij de meeste organisaties aanzienlijke ruimte voor verbetering is, dient ook 
te worden opgemerkt dat grotere organisaties MKB-bedrijven voorbijstreven waar het gaat om rijpheid. Terwijl 29% van 
de organisaties met meer dan 100 werknemers als kampioenen aangemerkt wordt, geldt dit voor slechts 22% van de 
MKB-organisaties. MKB-organisaties zijn vaker starters (47%) vergeleken met grotere organisaties (36%).
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Kampioenen voldoen aan en overtreffen de verwachtingen van klanten

Naast de beschreven input had de enquête betrekking op een breed scala aan KPI’s voor service en support. Voor alle 
in het onderzoek opgenomen statistieken geldt dat kampioenen beter presteren dan hun minder rijpe tegenhangers. 
Hiermee wordt een van de belangrijkste hypotheses van het onderzoek bewezen: Beproefde werkwijzen op het gebied van 
service en support hebben een aantoonbare en kwantificeerbare link met service- en supportprestaties. Dit onderdeel van 
het rapport geeft een samenvatting van onze bevindingen met betrekking tot excellentie in service en support.

Toonaangevende responsiviteit jegens klanten bieden

Wanneer het om klantenservice en -support gaat, is snelheid belangrijk. De tijd van onze klanten is kostbaar en deze 
verspillen is een doodzonde voor de klantervaring. Om te kunnen meten hoe snel organisaties op behoeften van klanten 
kunnen reageren, namen we een aantal vragen over het onderwerp klantgerichte wendbaarheid in de enquête op. 

In kwalitatief opzicht is het duidelijk dan kampioenen geloven dat ze het goed doen als het om wendbaarheid gaat. 
ESG vroeg de respondenten om de wendbaarheid van hun organisatie – het vermogen van de organisatie om zich aan 
te passen en snel op behoeften van klanten te reageren – een globaal cijfer te geven. De meerderheid (55%) van de 
respondenten uit de groep van de kampioenen gaf zijn/haar organisatie het hoogst mogelijke cijfer, een “5 – buitengewoon 
wendbaar”. Slechts 9% van de starters schatte zichzelf zo hoog in. Anders gezegd: kampioenen zeggen 6,1 keer vaker dan 
starters dat zij buitengewoon wendbaar zijn waar het gaat om het reageren op behoeften van klanten.

Hoewel deze kwalitatieve maatstaf uiteindelijk subjectief is, wordt 
deze versterkt door aanvullende gegevens. De eerste kwantitatieve 
maatstaf voor klantgerichte wendbaarheid is de “first response 
time”, of de tijd die verstrijkt tussen het moment dat een klant een 
vraag of ticket instuurt en het moment dat een medewerker van de 
klantenservice contact opneemt met de klant. Wanneer een klant zich 
meldt met een vraag of een probleem, is het laatste wat we willen dat 
hij of zij zo lang op een reactie moet wachten dat hij/zij ontevreden 
wordt. Uit de gegevens blijkt dat, als groep, kampioenen aanzienlijk sneller reageren: ze zeiden bijna 2 keer zo vaak dat 
hun gemiddelde tijd voor een eerste reactie minder dan 1 uur is (27% tegenover 16%), en de gemiddelde tijd voor een 
eerste reactie van de groep is een uur sneller dan die van de starters (zie Figuur 4).

Kampioenen brengen hun 
gemiddelde totale oplostijd 
omlaag met 34%, of bijna 3 uur, 
in vergelijking met starters.
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Figuur 4. Meten van de gemiddelde first response time

Hoeveel tijd gaat er, vanaf het moment dat de klant een vraag stelt, een supportverzoek doet of een hulpticket instuurt, 
voorbij voordat deze klant een reactie van een medewerker van de klantenservice krijgt (d.w.z. de gemiddelde first 

response time)? (Gemiddelde bij organisaties met 100 of meer werknemers)

Starters (N=173) Stijgers (N=176) Kampioenen 
(N=150)

3,77

3,10 2,77

27% sneller 

Bron: Enterprise Strategy Group

Naast de first response time maten we ook de gemiddelde totale oplostijd – de tijd tussen de eerste aanvraag en de 
succesvolle oplossing (deze kwantitatieve maatstaf voor klantgerichte wendbaarheid is zelfs nog belangrijker dan de eerste 
kwantitatieve maatstaf). Wederom blijven kampioenen de concurrentie ver voor: ze zeiden 2,1 keer zo vaak dat hun 
gemiddelde totale oplostijd minder dan 1 uur bedraagt (21% tegenover 10%), en de gemiddelde totale oplostijd van deze 
groep is 34% korter dan die van starters (zie Figuur 5). 

Kampioenen hebben duidelijk goede redenen om zichzelf hoge cijfers voor wendbaarheid te geven. Gebaseerd op het feit 
van 86% van alle grotere organisaties en ondernemingen die aan de enquête meededen van mening zijn dat wendbaarheid 
van cruciaal belang of belangrijk voor hun organisatie is, hebben starters een duidelijk mandaat voor verbetering.

Figuur 5. Meten van de gemiddelde totale oplostijd

Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld, vanaf het moment dat de klant een vraag stelt, een supportverzoek 
doet of een hulpticket instuurt, voordat er een succesvolle oplossing is bereikt (d.w.z. gemiddelde oplostijd)? 

(Gemiddelde bij organisaties met 100 of meer werknemers)

Starters (N=173) Stijgers (N=176) Kampioenen 
(N=150)

8,48

5,65 5,60

34% sneller 

Bron: Enterprise Strategy Group
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Snelheid plus effectiviteit is gelijk aan de winnende service- en supportformule

Wanneer het om service en support gaat, is snelheid belangrijk. Maar een snelle reactie die niet helpt, leidt al even zeker tot 
een negatieve klantervaring als een trage reactie. Kampioen in klantenservice zijn betekent dat je zowel snel als effectief 
bent in het ondersteunen van klanten. 

In kwalitatief opzicht zien we dat kampioenen geloven dat zij goed presteren op het gebied van effectiviteit. We vroegen de 
respondenten om hun klantenservice een cijfer te geven voor hun vermogen om klanten die informatie en oplossingen te 
bieden die ze nodig hebben. Kampioenen kwalificeerden hun teams 3,2 keer zo vaak als starters als toonaangevend of 
sterk (77% tegenover 24%). Net als bij wendbaarheid bevatte de enquête ook kwantitatieve maatstaven voor effectiviteit 
ter aanvulling op dit kwalitatieve datapunt.

De eerste kwantitatieve maatstaf van de effectiviteit van het service- 
en supportteam bij het verstrekken van informatie aan klanten is 
het totale percentage onoplosbare problemen. Hoewel er altijd een 
aantal problemen van klanten zal zijn dat niet succesvol opgelost 
kan worden, zouden organisaties die over de best geplaatste teams 
beschikken, van de beste tools gebruik maken en hun gegevens op 
de intelligentste manier gebruiken in staat moeten zijn om dit aantal 
tot een minimum te beperken – en precies dat zien we terugkomen 
in de gegevens: Kampioenen melden 3,2 keer zo vaak als starters 
dat minder dan 1% van alle problemen van klanten niet opgelost 
worden (29% tegenover 9%).

Figuur 6. Het voorkomen van onoplosbare problemen van klanten

Welk percentage van alle verzoeken om klantenservice, support of hulptickets die de klantensupportmedewerkers 
van uw organisatie ontvangen, kunnen zij niet succesvol oplossen? (Percentage respondenten, organisaties met 100 of 

meer werknemers)

Minder dan 1%

9% 10%

29%

41%
44%

27%

42% 44% 44%

1 tot en met 4% 5% of meer

Starters (N=184) Stijgers (N=178) Kampioenen 
(N=150)

Kampioenen kennen 3,2 keer zo 
vaak als starters lage niveaus 
van onoplosbare problemen.

Bron: Enterprise Strategy Group

Een andere kwantitatieve maatstaf voor de effectiviteit van het service- en supportteam is het percentage problemen 
dat het team met één enkele interactie kan oplossen (d.w.z. het percentage one-touch tickets). Eens te meer voeren de 
kampioenen het veld aan waar het gaat om hun vermogen om problemen van klanten ter plekke op te lossen. Gemiddeld 
meldden kampioenen dat 83% van de problemen van klanten met één enkele interactie worden opgelost. Dit stak 
gunstig af tegen de 74% die door starters werd gemeld.

Kampioenen kennen 12% meer 
oplossingen met één enkele 
handeling dan starters, met een 
grotere efficiëntie voor agenten 
en een grotere tevredenheid 
voor klanten als resultaat.
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Figuur 7. One-touch tickets

Welk percentage van alle verzoeken om klantenservice of hulptickets die de klantensupportmedewerkers van uw 
organisatie ontvangen, kunnen zij succesvol oplossen met één enkele interactie met de klant (d.w.z. het percentage 

one-touch tickets)? (Gemiddelde bij organisaties met 100 of meer werknemers)

Starters (N=174) Stijgers (N=175) Kampioenen 
(N=150)

74%

79%
83%12% hoger

Bron: Enterprise Strategy Group

Klanten helpen om zichzelf te helpen 

Een van de effectiefste manieren voor het opschalen van service en support is door middel van zelfservice voor klanten. 
Dientengevolge is een online helpcenter een essentieel element van een allesomvattende CX-strategie. Het online 
helpcenter bevat veelgestelde vragen (FAQ’s), productgegevens, beleidslijnen enzovoorts. Hier kunnen klanten de 
informatie vinden die ze nodig hebben zonder dat ze daarvoor een supportagent hoeven benaderen. Maar het opzetten 
van een effectief helpcenter is meer dan een vinkje op een checklist, het is een reis. De informatie die je klanten nodig 
hebben, zal van tijd tot tijd wijzigen wanneer nieuwe producten vrijgegeven worden, software geüpdatet wordt en het 
bedrijfsbeleid wordt gewijzigd. Zoals te verwachten viel, herkennen kampioenen deze dynamieken. We vroegen de 
respondenten om een oordeel te geven over hoe effectief zij ervoor zorgen dat de hulpbronnen van hun helpcenters up-
to-date zijn. Zeven van de tien (70%) kampioenen beoordeelden zichzelf als zeer effectief, 5,4 keer zo vaak als starters 
(13%) (zie Figuur 8).
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Figuur 8. Hulpmiddelen voor online helpcenters actueel houden

Hoe effectief is uw organisatie in het ervoor zorgen dat hulpbronnen in haar online helpcenter up-to-date zijn 
(d.w.z. dat nieuwe informatie/artikelen regelmatig geplaatst worden, verouderde informatie/artikelen verwijderd 

worden, enz.)? (Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)

Zeer effectief
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27%
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61%

67%

30% 26%
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1%

Effectief Niet effectief
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(N=133)

Stijgers 
(N=150)

Kampioenen 
(N=138)

Kampioenen 
zijn 5,4 keer 
vaker zeer 

effectief dan 
starters.

Bron: Enterprise Strategy Group

Ontmoet uw klanten waar zij zijn

Het aantal manieren waarop klanten met ons in gesprek kunnen komen is in 
de laatste tien jaar pijlsnel toegenomen. De tijd dat een e-mailadres en een 
telefoonnummer voor het opnemen van contact voldoende werden geacht, 
is voorgoed voorbij. Vandaag de dag verwachten klanten van organisaties dat 
zij hen ontmoeten waar ze zijn, met inbegrip van sms, chat en kanalen voor 
sociale betrokkenheid (en andere niet-traditionele kanalen).

Uit de gegevens blijkt dat kampioenen dit omni-channel grondbeginsel 
omarmen. We gaven de respondenten een lijst van mogelijke kanalen voor 
klantbetrokkenheid en vroegen welke kanalen hun organisatie momenteel 
aan klanten aanbiedt. Hoewel het gebruik van telefoon en e-mail vrijwel 
alomtegenwoordig is, hebben organisaties uit de kampioensklasse veel vaker 
online hulpbronnen, messaging-apps, sociale betrokkenheid, online chat en 
sms-kanalen omarmd (zie Figuur 9). In feite zagen we, toen we naar het gemiddelde aantal door organisaties gebruikte 
kanalen keken, dat kampioenen gemiddeld ongeveer twee kanalen voor klantbetrokkenheid meer aanbieden dan 
starters (7,2 tegenover 5,3). 

Kampioenen bieden hun 
klanten meer manieren 
om met hen in gesprek te 
komen. Gemiddeld bieden 
kampioenen bijna twee 
communicatiekanalen 
meer dan starters.
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Figuur 9. Gebruikte kanalen voor klantbetrokkenheid

Geef aan of uw organisatie momenteel klantenservice verleent door middel van een of meer van de volgende kanalen. 
(Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)
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Bron: Enterprise Strategy Group

Alles samengebracht: excellentie in service en support om minder inspanning door  
de klant mogelijk te maken

Alle tot dusver besproken KPI’s en capaciteiten dienen een gemeenschappelijk doel: het leveren van een naadloze 
klantervaring. We willen dat onze klanten erkennen dat we hen helpen en dat ze niet het idee hebben dat ze hard hebben 
moeten werken om de ondersteuning te krijgen die ze verdienen. Als onze klant bijvoorbeeld naar een aantal afdelingen 
doorverbonden dient te worden om een antwoord te krijgen, zich herhaaldelijk dient te melden om het juiste antwoord te 
krijgen of van diverse kanalen gebruik dient te maken om tot een passende oplossing te komen, laten we hem of haar veel 
te hard werken. 

In dit opzicht is een van de maatstaven van het succes van een organisatie haar zogenaamde customer effort score 
(CES, de score die bepaalt hoeveel inspanning een klant moet leveren). Als gelijkwaardig met CES vroegen we in onze 
enquête aan de respondenten om een schatting te maken van het percentage klanten waarvan ze geloven dat dit het 
ermee eens zou zijn dat zijn of haar bedrijf het afhandelen van zijn/haar probleem gemakkelijk heeft gemaakt. Gemiddeld 
genomen geloven kampioenen dat 85% van hun klanten het ermee eens zou zijn dat zij gemakkelijk in de omgang zijn. 
Dit is significant hoger dan wat starters geloven (74% van de klanten) (zie Figuur 10). 
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Figuur 10. Bepalen van de klantinspanning

Welk percentage van de klanten denkt u dat het ermee eens zou zijn dat uw bedrijf het afhandelen van haar probleem 
gemakkelijk heeft gemaakt? (Gemiddelde bij organisaties met 100 of meer werknemers)

Starters (N=133) Stijgers (N=174) Kampioenen 
(N=150)

74%
81%

85%15% hoger

Bron: Enterprise Strategy Group
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De agentervaring: agenten klaarstomen voor succes 

In dit rapport hebben we het begrip beproefde werkwijzen in “holistische” klantenservice en -support besproken. 
Toegegeven, een groot deel van deze beproefde werkwijzen heeft betrekking op de klantervaring, maar we kunnen 
de agentervaring niet helemaal buiten beschouwing laten. Bij veel contacten met klanten staan klantenservice- en 
supportagenten in de frontlinie, dus is het van essentieel belang dat zij goed toegerust zijn om klanten blij te maken en 
helpen om de loyaliteit aan het bedrijf en het merk te versterken. 

Afbreken van multi-channel silo’s

Hiervoor bespraken we hoe kampioenen geneigd zijn om hun klanten meer 
kanalen voor betrokkenheid te bieden dan hun tegenhangers. In theorie verbetert 
dit de klantervaring, omdat klanten meer opties en een grotere flexibiliteit krijgen. 
In de praktijk is dit niet altijd het geval.

Denk eens aan het scenario waarin een klant een probleem aan de telefoon 
bespreekt met een medewerker van de klantenservice en dan een paar dagen 
later een aanvullende vraag heeft en met een andere medewerker in contact komt 
via een online chat. Zonder een helder cross-channel profiel dat informatie over 
de klant, zijn of haar probleem en de eventuele voortgang in de richting van een 
oplossing bevat, is het onwaarschijnlijk dat de agent die met de klant chat een erg 
positieve ervaring zal kunnen bieden. Dit scenario onderstreept het belang van het op alle kanalen zichtbaar maken van 
de klant voor agenten, een vermogen dat varieert afhankelijk van de rijpheid van de klantenservice en -support van een 
organisatie.

In het onderzoek vroegen we de respondenten om een beoordeling te geven van het vermogen van hun organisatie 
om historische, uitgebreide klantprofielen te creëren die zich over alle kanalen voor interactie uitstrekken. Een groot 
deel (45%) van de kampioenen beoordeelde zijn of haar organisatie als toonaangevend, waarmee werd bedoeld 
dat de klantprofielen als de “enige bron van waarheid” gezien konden worden waar het om service-administratie 
gaat. Daarentegen had slechts 10% van de starters eenzelfde niveau van vertrouwen in de volledigheid van zijn of haar 
klantprofielen (zie Figuur 11). 

Nog belangrijker dan de kwaliteit van de omni-channel zichtbaarheid van een organisatie is de vraag hoe snel de 
organisatie die informatie aan agenten kan verstrekken. Toen we de respondenten vroegen om te beschrijven hoe cross-
channel klantprofielen bij hun organisatie werden opgebouwd, zei een meerderheid (57%) van de starters dat dit een 
handmatig proces was dat regelmatig plaatsvond, terwijl slechts 19% van de kampioenen meldde dat dit het geval was bij 
zijn of haar organisatie. Daarentegen gaf 37% van de kampioenen dat cross-channelprofielen op een geautomatiseerde 
wijze ontwikkeld en voortdurend bijgewerkt werden, vergeleken met slechts 13% van de starters. Organisaties met 
een grotere rijpheid in service en support verstrekken hun agenten meer actuele cross-channel informatie.

Kampioenen 
hebben 4,5 keer zo 
vaak als starters 
toonaangevende omni-
channel zichtbaarheid 
voor klanten.
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Figuur 11. Omni-channel zichtbaarheid mogelijk maken door deugdelijke klantprofielen

Hoe zou u het vermogen van uw organisatie beoordelen om historische, allesomvattende (dus alle kanalen voor 
interactie omvattende) klantprofielen te creëren? (Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer 

werknemers)

Toonaangevend – onze klantprofielen 
kunnen als de “enige bron van 

waarheid” gezien worden waar het 
om service-administratie gaat

10%

22%
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27%

52%
42%

63%

26%
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Sterk Voldoende of 
daaronder

Starters (N=115) Stijgers 
(N=157)
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(N=146)

Kampioenen zijn 4,5 kaar zo vaak 
toonaangevend als starters.

Bron: Enterprise Strategy Group

Zichtbaarheid op alle kanalen voor klantbetrokkenheid mogelijk maken is een manier waarop organisaties silo’s af 
kunnen breken. Een andere methode is om agenten het vermogen te geven om à la minute tussen kanalen voor 
klantbetrokkenheid te schakelen om klanten beter te kunnen bedienen. Zo kan een agent in een online chat zitten met een 
klant. In de loop van die interactie kan de agent bepalen dat overschakelen naar een telefonisch gesprek de oplossing zou 
versnellen. Het vermogen om zonder onderbreking van het ene naar het andere kanaal over te schakelen zal een positieve 
klantervaring opleveren. Vastzitten in een ineffectief kanaal of van kanaal veranderen op een manier die met schokken 
gepaard gaat of storend is voor de klant zal een negatieve ervaring tot gevolg hebben. Ook hier weer voeren kampioenen 
het veld aan: 76% van de kampioenen zegt dat service- en supportagenten de mogelijkheid hebben om naadloos te 
schakelen tussen kanalen voor klantensupport. Dat is 4 keer zoveel als starters (19%) (zie Figuur 12). 
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Figuur 12. De mogelijkheid om naadloos tussen servicekanalen te schakelen

Hebben medewerkers van de klantenservice de mogelijkheid om het kanaal waarop ze met de klant in interactie 
zijn te wijzigen om beter aan de behoeften van die klant te kunnen voldoen (d.w.z. het gesprek omschakelen van 

een telefoongesprek naar een chatgesprek met een klant)? (Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer 
werknemers)
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Bron: Enterprise Strategy Group

Optimalisatie van de agentervaring vergroot de efficiëntie en helpt om de kans op burn-out te verminderen

Een van de kernbeginselen van onze rijpheidsschaal heeft betrekking op de technologische ervaring die organisaties aan 
hun service- en supportagenten bieden. We hebben al correlaties besproken die op dit gebied waar te nemen zijn: of tools 
voor tijdige, allesomvattende cross-channel klantprofielen kunnen zorgen en of agenten al dan niet de mogelijkheid 
hebben om naadloos te schakelen tussen kanalen voor klantbetrokkenheid. Om de technologische ervaring breder te 
kunnen beoordelen, vroegen we de respondenten om een cijfer te geven voor de tevredenheid van hun klantenservice- en 
supportmedewerkers over de technologie en de tools die zij voor hun werk gebruiken. De schaal liep van 0 (helemaal niet 
tevreden) tot en met 10 (buitengewoon tevreden), en 93% van de kampioenen gaf een 9 of een 10 voor de tevredenheid 
van zijn/haar team met helpdeskoplossingen. Daarentegen waren slechts 28% van de stijgers en 6% van de starters 
even tevreden over de tools waar hun teams op vertrouwen.

Gerichte aandacht voor het gebruik van de beste technologie in zijn 
soort voor service- en supportmedewerkers is een middel dat vele 
doelen dient. We hebben al een aantal van deze doelen besproken, 
van klantgerichte wendbaarheid tot het effectiever mogelijk maken 
van oplossingen voor klanten. Een aanvullend doel is de efficiëntie en 
verwerkingssnelheid van de agenten. In kwalitatief opzicht blijkt duidelijk 
uit de gegevens dat kampioenen geloven dat ze het goed doen als het om 
de verwerkingssnelheid van hun agenten gaat. ESG vroeg de respondenten 
om de efficiëntie van hun team te beoordelen, en vier van de vijf (80%) 
respondenten die in de groep van de kampioenen zaten, beoordeelden hun 
organisatie als toonaangevend of sterk. Slechts 23% van de starters schatte 
zichzelf zo hoog in. Met andere woorden: kampioenen zijn 3,5 keer zo vaak 
als starters toppresteerders waar het gaat om de efficiëntie van hun agenten.

Agenten bij organisaties die 
als kampioen aangemerkt 
worden, handelen bijna 
tweemaal zoveel (92% 
meer) verzoeken af binnen 
hetzelfde tijdsbestek als 
agenten bij starters.
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Eens te meer wordt deze kwalitatieve beoordeling ondersteund door onze kwantitatieve gegevens. Binnen het onderzoek 
legden we het aantal werknemers vast dat zich uitsluitend of vooral richtte op klantenservice en support. Ook legden 
we het totale aantal per maand afgehandelde vragen, verzoeken en tickets vast. Door het gezamenlijk gebruik van deze 
twee gegevenspunten waren we in staat om een kwantitatieve maatstaf voor de verwerkingssnelheid van agenten af te 
leiden: het gemiddelde aantal per medewerker van het supportteam per maand afgehandelde tickets. Als groep blinken 
kampioenen uit in deze statistiek: hun agenten handelen bijna twee keer zoveel (92% meer) verzoeken per maand af 
als starters (zie Figuur 13). 

Figuur 13. Meten van de verwerkingssnelheid van agenten

Per medewerker per maand afgehandelde klantenserviceverzoeken (gemiddeld voor organisaties met 100 
of meer werknemers)

Starters (N=129) Stijgers (N=124) Kampioenen 
(N=91)

75 72

144

92% hoger

Bron: Enterprise Strategy Group

Aan de andere kant onthullen onze gegevens een inverse correlatie tussen de rijpheid van service en support en problemen 
met het verloop binnen het team. We vroegen de respondenten om het verloop binnen de service- en supportorganisatie 
te beschrijven, en een groot deel (40%) van de kampioenen verklaarde dat het verloop in het geheel niet problematisch 
is. Dit was 6,7 keer zo vaak het geval als bij starters (6%) (zie Figuur 14). De implicatie is dat door medewerkers de tools 
te geven die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen, naast zinvolle opleidingen en een goede personeelsbezetting, 
kampioenen minder met het behouden van personeel worstelen. 
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Figuur 14. Meten van de pijn die bij personeelsverloop hoort

Hoe zou u het verloop bij klantenservice- en supportteams in uw organisatie beoordelen? 
(Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)
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Bron: Enterprise Strategy Group
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Verband van excellentie in service en support met verbeterde bedrijfsresultaten 

Het met betrekking tot dit punt besproken onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de ontwikkelde rijpheidsschaal een 
sterke correlatie heeft met successtatistieken binnen de service- en supportorganisatie. Maar deze correlatie is niet 
beperkt tot de service- en supportorganisatie: er zijn ook verbanden met bredere maatstaven voor bedrijfssucces zoals 
klanttevredenheid, groei van het klantenbestand en van bestedingen door klanten en het vertrouwen in het vermogen 
van de organisatie om klanten te kunnen behouden. De implicatie is duidelijk: door het optimaliseren van hun service- en 
supportfunctie hebben organisaties een betere uitgangspositie voor het blij maken van hun klanten, hetgeen bevorderlijk 
is voor de algehele gezondheid van het bedrijf. 

Klanten blij maken om betrokkenheid te bevorderen 

De kans voor het service- en supportteam om van kostenplaatje naar competitieve partij die het verschil maakt te 
gaan, hangt af van het vermogen van het team om de klanttevredenheid te verbeteren. Door het verbeteren van de 
klanttevredenheid helpen supportteams de organisatie bij het opbouwen van loyaliteit en betrokkenheid van de klant, 
hetgeen resulteert in meer bestedingen en behoud van klanten. 

Voor het valideren of onze rijpheidsschaal een verband heeft met klanttevredenheid vroegen we de respondenten hoe 
hun organisatie presteert ten opzichte van haar doelstellingen voor klanttevredenheid (CSAT). Een groot deel (43%) van de 
ondervraagde kampioenen meldt dat deze doelstellingen overtroffen worden, terwijl nog eens 35% zegt in het algemeen 
zijn/haar doelstellingen halen. Met andere woorden: kampioenen overtreffen 6,1 keer zo vaak als starters (7%) hun 
doelstellingen voor klanttevredenheid (zie Figuur 15). 
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Figuur 15. Behaalde CSAT ten opzichte van doelstellingen

Hoe presteert uw organisatie in het algemeen waar het gaat om klanttevredenheid (of CSAT) 
(indien deze bijgehouden wordt)? (Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)
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Bron: Enterprise Strategy Group

Het verband met rijpheid kon ook doorgetrokken worden naar een aantal daarmee samenhangende 
bedrijfsprestatiestatistieken. Klanttevredenheid wordt vaak gelinkt aan het verkrijgen van een groter marktaandeel. 
De theorie is dat buitengewone CX tot een grotere klanttevredenheid leidt, die op zijn beurt weer leidt tot positieve mond-
op-mondreclame en een vergroting van het klantenbestand. Om deze theorie te testen vroegen we de respondenten om 
de prestaties van hun organisatie in de afgelopen zes maanden te beschrijven: of ze een netto groei van het aantal klanten 
hadden meegemaakt, het aantal klanten niet veranderde of dat ze een netto verlies van klanten hadden meegemaakt. 
Meer dan drie kwart (76%) van de kampioenen meldde een groei in het aantal klanten, 3,3 keer zoveel als de starters 
(23%) (zie Figuur 16).
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Figuur 16. Verandering in marktaandeel

Wat is de beste beschrijving van de prestaties van uw organisatie in de afgelopen 6 maanden? 
(Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers) 
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Bron: Enterprise Strategy Group

Op dezelfde manier is klanttevredenheid ook (in theorie) gelinkt aan toenemende bestedingen van klanten op de langere 
termijn. De gedachte hierachter is dat klanten eerder zullen ingaan op upselling en cross-selling door leveranciers die 
goed werk leveren bij het voldoen aan hun behoeften. Om dit verband te testen vroegen we de respondenten hoe de 
bestedingen per klant in de afgelopen zes maanden veranderd zijn. Terwijl een meerderheid (52%) van de kampioenen 
zei dat de bestedingen significant toegenomen waren, zei slechts 6% van de starters dit. Daarentegen gaf bijna de helft 
(49%) van de starters aan dat de bestedingen gelijk waren gebleven of gedaald, tegenover slechts 15% van de kampioenen 
(zie Figuur 17). 
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Figuur 17. Trends in bestedingen van klanten

Hoe zou u voor de afgelopen 6 maanden de wijziging karakteriseren in het bedrag per jaar dat uw klanten bij 
uw organisatie besteden (d.w.z. hoeveel besteedt de gemiddelde klant per jaar aan uw goederen en diensten)? 

(Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)
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Ten slotte laten de gegevens ons zien dat prestaties in het verleden leiden tot vertrouwen in de toekomst: 65% van 
de kampioenen gelooft dat zijn/haar organisatie haar doelstellingen voor het behoud van klanten in de komende 
12 maanden zal overtreffen, tegenover slechts 11% van de starters. 

Krijgen supportteams de eer die zij verdienen? 

De vele correlaties tussen de rijpheid van service en support en de positieve prestaties van het bedrijf die we hebben 
gezien, betekenen niet noodzakelijkerwijs dat er een causaal verband is. Hoewel we geloven dat er wel sprake is van 
een causaal verband, is in dit geval onze mening minder belangrijk dan die van de in het onderzoek vertegenwoordigde 
organisaties en de gegevens tonen aan dat organisaties een causaal verband zien tussen de prestaties van het service- 
en supportteam en de bedrijfsresultaten van de organisatie. 

We vroegen de respondenten hoe het senior management bij hun organisatie de klantenservice- en supportorganisatie 
ziet. Ze konden een cijfer geven tussen 5 (klantenservice en -support zijn een sterke factor die het verschil maakt) en 
1 (klantenservice en -support zijn een blok aan het been van het bedrijf). Hoe groter de rijpheid van de service- en 
supportorganisatie, hoe meer het team werd gezien als een sterke factor die het verschil maakt: 72% van de 
kampioenen zegt dat de bedrijfsleiding hem/haar een 5 zou geven, vergeleken met slechts 19% van de starters 
(zie Figuur 18).

Senior managers bij kampioenen zeggen dat hun service- en supportteam hen onderscheidt van de concurrentie. 
Dit feit vormt een sterke ondersteuning van het argument dat er een causale relatie bestaat tussen de service- en 
supportprestaties en het succes van het bedrijf. Voor CX-specialisten die de interne invloed van – en de waardering voor – 
het service- en supportteam willen vergroten, is het de moeite waard om de beproefde werkwijzen van kampioenen te 
implementeren.
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Figuur 18. Perceptie van klantenservice- en supportteams door het management

Hoe ziet het senior management de klantenservice- en supportfunctie van uw organisatie? 
(Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers) 
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Presteren onder druk (en in een pandemie) 

Vermeldenswaardig is dat, vanwege de tijd waarin deze enquête werd gehouden (tussen 14 juli en 8 augustus 2020), we een 
uniek inkijkje kregen in de staat van bedrijven die te kampen hebben met een wereldwijde pandemie. De vragen over het 
presteren van het bedrijf die we stelden met betrekking tot het marktaandeel en trends in bestedingen van klanten werden 
allemaal geformuleerd in termen van “de afgelopen zes maanden”, een tijdsbestek waarin de economische activiteit op een 
laag pitje stond door lockdowns van overheidswege en voorzichtiger sociaal gedrag. Met deze aanvullende context zijn de 
door kampioenen gemelde prestaties bijzonder opvallend. 

Waar het gaat om het verlenen van klantenservice en -support in een pandemie zagen we wel degelijk een verband 
met onze rijpheidsschaal. We vroegen de respondenten naar het beleid dat hun organisatie had gevolgd als gevolg van 
de uitbraak van COVID-19. Niet verrassend kwam de implementatie van flexibeler beleid voor werken op afstand door 
service- en supportteams als eerste uit de bus (gemeld door 54% van de respondenten). Hoewel er een breed draagvlak 
was voor flexibeler beleid voor werken op afstand, verschilde het succes waarmee organisaties dit konden implementeren 
in aanzienlijke mate. We vroegen de respondenten om het proces van het ondersteunen van meer vanuit huis werkende 
klantenservice- en supportagenten te karakteriseren – en zagen grote verschillen tussen niveaus van rijpheid. Bijna de helft 
(49%) van de kampioenen meldde dat de omschakeling naar het ondersteunen van op afstand werkende agenten erg 
soepel verloopt, terwijl een meerderheid van de starters (52%) zegt dat de transitie beter zou kunnen of moeizaam 
verlopen is (zie Figuur 19). 

Of het er nu aan lag dat hun teams capabeler waren (dankzij meer training en behoud van personeel), de oplossingen 
voor hun helpdesk flexibeler (bijvoorbeeld SaaS-oplossingen waarvoor je alleen maar een verbinding met het internet 
nodig hebt om te kunnen werken), hun gebruik van gegevens voor het optimaliseren van de werkzaamheden beter, 
of (nog waarschijnlijker) een combinatie van deze drie, kampioenen plaatsen zichzelf in de beste positie om met de 
onzekerheid van de COVID-19-pandemie om te kunnen gaan zonder hun vermogen om klanten te ondersteunen drastisch 
in te perken. 
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Figuur 19. Beoordelen van de transitie naar werken op afstand vanwege COVID-19

Hoe gelooft u dat de inspanningen om meer van huis uit werkende klantenservice- en supportagenten 
te ondersteunen verlopen (op basis van uw waarneming of feedback van werknemers)? 

(Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)
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Waarom is dit van belang? Niet alleen zijn scenario’s voor werken op afstand alomtegenwoordig, maar ze kunnen wel eens 
lang van kracht blijven: van de respondenten die zeiden dat hun organisatie flexibeler beleid voor werken op afstand had 
geïmplementeerd, gaf 70% aan dat zijn/haar organisatie erover dacht om deze beleidswijziging permanent te maken. 

Bovendien blijkt uit de gegevens dat klanten ook in een wereld na de pandemie snelle reacties blijven eisen: 78% van de 
respondenten zei dat klantgerichte wendbaarheid belangrijker was geworden als gevolg van COVID-19, 26 keer zo veel 
als het aantal respondenten dat zei dat het belang van wendbaarheid afgenomen was door COVID-19 (zie Figuur 20). 
En het is ook vermeldenswaardig dat dit fenomeen meer uitgesproken voorkomt bij organisaties die de middenmarkt 
bedienen en bij grote ondernemingen: 65% van de MKB-organisaties geeft aan dat wendbaarheid belangrijker is geworden. 
Serviceteams op afstand moeten snelle en effectieve klantensupport kunnen leveren.
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Figuur 20. De impact van COVID-19 op het belang van klantgerichte wendbaarheid

Nu uw organisatie moet zien om te gaan met COVID-19, hoe is het belang van wendbaarheid (d.w.z. het vermogen 
om zich aan te passen en snel te veranderen in reactie op behoeften van klanten) veranderd bij uw organisatie? 

(Percentage respondenten, organisaties met 100 werknemers of meer, N=512)
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Wat je kunt leren van kampioenen op het gebied van service en support

Om een kampioen te kunnen worden, heb je een op CX gerichte cultuur nodig die van bovenaf naar onder wordt 
opgelegd. Toen we de respondenten vroegen of CX als een kritische bedrijfsprioriteit beschouwd wordt, zei 94% dat dit 
het geval is. De mate waarin men het eens was met deze stelling varieerde echter al naargelang het niveau van rijpheid 
van de organisatie: 81% van de kampioenen was het hier zeer mee eens, vergeleken met 41% van de starters. Dit hogere 
niveau van belangrijkheid wordt weerspiegeld in het gedrag van senior managers. Toen we de respondenten vroegen hoe 
vaak topmanagers (leidinggevenden van wie de titel met een C begint) CX-statistieken bekijken, antwoordde 33% van de 
kampioenen dat dit dagelijks gebeurt, terwijl 63% van de starters meldde dat CX-statistieken maandelijks of nog minder 
vaak door het topmanagement geïnspecteerd worden (zie Figuur 21).

Figuur 21. CX-inspectie door het topmanagement

Hoe dikwijls worden CX-statistieken (bijvoorbeeld NPS, CSAT, klantbehoud, enz.) bekeken door het senior management 
van uw organisatie, zoals leidinggevenden van wie de titel met een C begint (CEO, CFO, COO) of gelijkwaardig? 

(Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)
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Service en support zijn nog steeds voornamelijk een gebeuren tussen personen; vergeet daarom je mensen niet. 
Een van de inputs in onze rijpheidsschaal is een geloof dat training van het service- en supportteam zinvol is, maar wat 
betekent dat subjectieve oordeel precies? Om hierachter te komen, vroegen we ook hoeveel training de gemiddelde agent 
per jaar onder werktijd krijgt. Gemiddeld geven kampioenen hun teams ongeveer tweeënhalve dag training per jaar meer 
dan starters. Investeren in training is een gebied waarin kampioenen het duidelijk beter doen dan de rest.
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Figuur 22. Hoeveelheid aan leden van service- en supportteams verstrekte training

Hoeveel training en opleiding krijgt de doorsnee klantenservicemedewerker (zonder nieuwe medewerkers) in een 
gegeven jaar onder werktijd? (Gemiddeld aantal dagen bij organisaties met 100 of meer werknemers)
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Bron: Enterprise Strategy Group

Data-centrische ondersteuning levert iets op. Het gezegde “Wat je niet kunt meten, kun je niet verbeteren” gaat op 
voor klantenservice en -support. Kampioenen maken gebruik van hun gegevens: 97% beschrijft de uitgebreidheid van 
supportstatistieken en KPI’s als toonaangevend of sterk. Bovendien zijn hun gegevens actueel, waarbij 63% aangeeft 
dat supportstatistieken en KPI’s in real time gerapporteerd kunnen worden. Hoewel service en support tegenwoordig 
voornamelijk door mensen verleend worden, dienen deze gebieden geleid te worden door gegevens.

Automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) hebben invloed. Het verzamelen, analyseren en handelen op grond 
van gegevens op schaal in real time schept een behoefte aan automatisering. Kampioenen reageren op deze behoefte 
en zullen zeer waarschijnlijk geautomatiseerde methodes voor het bouwen en updaten van cross-channel klantprofielen 
implementeren die voortdurend bijgewerkt worden (37% tegenover 13% van de starters). AI begint ook een concrete 
impact op service- en supportprestaties te maken. Ongeveer 9% van de respondenten meldde dat zijn/haar organisatie 
van volledig geautomatiseerde chatbots gebruik maakt voor het beantwoorden van vragen van klanten. Gemiddeld 
zeiden deze organisaties dat ongeveer 8% van aan deze chatbots gestelde vragen van klanten succesvol opgelost wordt, 
zonder dat daarvoor enige interactie met een menselijke vertegenwoordiger nodig is. Hoewel nog in het beginstadium, 
is het potentieel van door AI aangestuurde chatbots om mensen werk uit handen te kunnen nemen duidelijk.

Kampioenen investeren in succes. We vroegen de respondenten hoe ze verwachtten dat de uitgaven van hun organisatie 
voor CX-tools en -technologieën in de komende 12 maanden zou wijzigen. Bijna drie vijfde (57%) van de kampioenen 
verwacht dat zijn/haar organisatie hier significant meer in zal investeren, tegenover slechts 9% van de starters (zie figuur 
23). Hoewel deze trend niet verrassend is, gezien de verschillen in waargenomen belangrijkheid van CX, vormt dit wel een 
dilemma voor organisaties van starters. Kampioenen presteren nu al beter dan starters waar het gaat om excellentie in 
service en support, dus als starters hun achterstand goed willen maken, dient hun uitgavenpatroon omgekeerd te worden. 
Vandaar dat het van het grootste belang zal zijn voor CX-managers bij achterblijvende organisaties om hun begroting op 
peil te houden en eruit te halen wat erin zit.
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Figuur 23. Trends voor investeringen in CX voor de komende 12 maanden

Hoe verwacht u dat de investeringen van uw organisatie in CX-tools en -technologieën in de komende 12 maanden 
veranderen? (Percentage respondenten, organisaties met 100 of meer werknemers)
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De grotere waarheid

Bedrijven vertrouwen vandaag de dag steeds meer op het kruisen van hun team en hun technologie met hun gegevens 
voor het leveren van onderscheidende klantensupport en -service. Het onderzoek van ESG bevestigt dat organisaties met 
de best voorbereide teams, die gebruik maken van de beste technologie en voortdurend van gegevens gebruik maken 
voor het optimaliseren van hun werkzaamheden, de beste klantervaring en de beste agentervaring leveren en zich door 
onzekere tijden heen geslagen hebben terwijl zij ook nog eens sterk verbeterde bedrijfsresultaten boekten.

Het is duidelijk dat klanten vandaag de dag bedrijven belonen die een klantervaring van een waarlijk verhoogd niveau 
kunnen bieden. Organisaties die hun vermogens op het gebied van klantenservice en -support willen vergroten, dienen 
het gedrag van de in dit rapport onderzochte kampioenen te bestuderen en dit onderzoek optimaal te benutten bij het 
opstellen van de businesscase voor de transformatie van hun aanpak om aan de behoeften van klanten te kunnen voldoen.
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Bijlage I: Onderzoeksmethodiek en demografische gegevens

Voor het verzamelen van gegevens voor dit rapport hield ESG een uitgebreide enquête onder beslissers in bedrijven, 
die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen en verbeteren van klantenservice en -support bij hun organisatie. 
De vertegenwoordigde organisaties waren over de hele wereld gevestigd, waaronder Noord-Amerika (N=256), 
Europa (N=250), Azië (N=250) en Latijns-Amerika (N=256). De vertegenwoordigde organisaties werden onderverdeeld 
in midden- en kleinbedrijf (MKB) (met <100 werknemers, N=500), organisaties die de middenmarkt bedienen 
(met 100–999 werknemers, N=255) en grote ondernemingen (met 1.000 of meer werknemers, N=257). De enquête werd 
gehouden tussen 14 juli en 8 augustus 2020. Alle respondenten ontvingen een aanmoedigingspremie voor het invullen 
van de enquête, in de vorm van geld of daarmee gelijkwaardig.

Na het uitfilteren van ongeschikte respondenten, het verwijderen van dubbele reacties en het screenen van de 
overgebleven ingevulde reacties op (een aantal criteria voor) gegevensintegriteit bleef er uiteindelijk een testgroep 
van 1.012 respondenten over. De hierna volgende cijfers vormen een specificatie van de demografische gegevens van 
de in dit rapport besproken groep respondenten, namelijk degenen die organisaties met 100 of meer werknemers 
vertegenwoordigen.

Opmerking: overal in dit rapport kan het zijn dat totalen in cijfers en tabellen door afronding niet uitkomen op 100%.

Figuur 24. Locatie van de respondenten
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Figuur 25. Functies van de respondenten

Welke van de volgende werkgebieden past het best bij uw huidige functie? (Percentage respondenten, N=512)
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Bron: Enterprise Strategy Group

Figuur 26. Verantwoordelijkheden van de respondenten

Welke van de volgende functiecategorieën past het best bij uw huidige verantwoordelijkheid binnen uw organisatie? 
(Percentage respondenten, N=512)
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Figuur 27. Grootte van het bedrijf (aantal werknemers)

Hoeveel werknemers in totaal heeft uw organisatie wereldwijd? (Percentage respondenten, N=512)
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Figuur 28. Bedrijfssector

In welke sector is uw organisatie voornamelijk actief? (Percentage respondenten, N=512, één antwoord mogelijk)
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Bijlage II: Vaststellen van rijpheidsniveaus voor klantenservice en -support

De rijpheidsschaal van ESG maakte gebruik van zeven vragen uit de enquête als input voor het bepalen van de 
rijpheidsscore van een organisatie. Deze zeven vragen sluiten aan bij de mensen, processen en gegevens en technologische 
attributen van de service- en supportorganisatie binnen vertegenwoordigde bedrijven. Op basis van de antwoorden op 
deze en andere vragen konden de organisaties van respondenten tussen 0 en 7 rijpheidspunten verdienen. Bij organisaties 
met 100 of meer werknemers verdiende 36% 0–3 punten (waarmee ze in de categorie “starters” geplaatst werden); 
35% verdiende 4–5 punten (waarmee ze in de categorie “stijgers” geplaatst werden), en 21% verdiende 6–7 punten 
(waarmee ze in de categorie “kampioenen” geplaatst werden).

De volgende figuren vormen een weergave van de vragen waarvoor punten te verdienen waren en die ESG aan 
de respondenten stelde, de algemene verdeling van reacties, en het bij de reacties behorende maximale aantal 
rijpheidspunten per vraag.

Figuur 29. Training van agenten

Hoe zou u de hoeveelheid formele training en opleiding beoordelen die de doorsnee werknemer van de klantenservice 
bij uw organisatie krijgt? (Percentage respondenten, N=512)
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Figuur 30. Personeelsbezetting in overeenstemming brengen met de behoefte

Welke van de volgende is de beste beschrijving van de werklast van de klantenservice- en supportmedewerkers van uw 
organisatie? (Percentage respondenten, N=512)

Altijd overweldigend, 9%
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overweldigend, 19%

Antwoord waarmee 
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valt te verdienen
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Figuur 31. Vermogen om feedback van klanten te implementeren

Hoe scoort uw organisatie op haar vermogen om actie te ondernemen op feedback van klanten voor het verbeteren van 
haar producten, diensten en/of bedrijfsprocessen? (Percentage respondenten, N=461)
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Figuur 32. Snelheid bij het implementeren van feedback van klanten

Hoe snel kan uw organisatie feedback van klanten vertalen in een verandering van haar producten, diensten en/of 
bedrijfsprocessen? (Percentage respondenten, N=461)

We zijn erg langzaam met het 
reageren op feedback, 1%We zijn vrij langzaam met het 
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We zijn niet snel of 
langzaam, 13%

We zijn vrij snel met het 
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reageren op feedback, 27%

Antwoorden waarmee 
een rijpheidspunt valt te 

verdienen
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Figuur 33. Uitgebreidheid van service- en supportgegevens

Hoe zou u de uitgebreidheid van de klantenservice- en supportstatistieken en KPI’s van uw organisatie omschrijven 
(d.w.z. heeft de organisatie toegang tot alle informatie waarvan u dit zou willen?) (Percentage respondenten, N=512)
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Figuur 34. Tijdigheid van service- en supportgegevens

Wat is de beste beschrijving van hoe actueel de statistieken en KPI’s voor klantenservice en -support van uw organisatie 
zijn? (Percentage respondenten, N=512)
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het algemeen gegroepeerd/
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over het algemeen bijna in real 
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Over statistieken en KPI’s kan 
over het algemeen in real time 

gerapporteerd worden, 33%

Antwoorden waarmee 
een rijpheidspunt valt te 

verdienen
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Figuur 35. Belangrijkheid van beveiligingsvermogens

Hoe tevreden zijn uw klantenservice- en supportmedewerkers in het algemeen met de technologie en de tools die ze 
voor hun werk gebruiken? (Percentage respondenten, N=512)
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