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Inleiding en onderzoeksoverzicht
Doel:
met dit onderzoek wilden we onderzoeken of, en in welke mate, de invoering van klantenservice en beproefde werkwijzen
voor support in een organisatie tot verbeterde resultaten zou leiden op gebieden als het vermogen van een organisatie om
superieure klantenservice (CX) te bieden en haar serviceteams te ondersteunen, en of dat vermogen uiteindelijk tot positievere
bedrijfsresultaten zou leiden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Zendesk.

Methodologie:
in het derde kwartaal van 2020 hield ESG een dubbelblinde online-enquête onder 1012 beslissers in de branche die
verantwoordelijk zijn voor het verzorgen en verbeteren van de klantenservice en -support bij hun organisatie. Vertegenwoordigde
organisaties bestrijken alle marktsegmenten, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, en meerdere verticale markten,
waaronder retail, consumenten- en zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs en
technologiebedrijven. Dit e-boek is gebaseerd op enquêtegegevens zoals gerapporteerd door de N=250 deelnemende
respondenten uit het VK en Europa (VK [N=76], Frankrijk [N=76], Duitsland [N=60], Nederland [N=25] en Zweden [N=13]).

Wat we hebben geleerd:
organisaties met rijpere klantenservice en een rijper supportvermogen bieden superieure klantenervaringen, plaatsen hun
supportagenten in een betere positie om te slagen en genieten fors betere bedrijfsresultaten.
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Indelingsvragen

Organisaties indelen op basis van rijpheid van klantenservice en -support

1.

Is dienstverlenend / supportpersoneel
vaardig genoeg en voldoende
opgeleid?

2.

Handhaaft de organisatie de benodigde
personeelsniveaus om ononderbroken
dienstverlening te garanderen?

3.

Hoe goed gebruikt de organisatie
geleerde lessen van klantenservice/
‑support als feedback om producten,
diensten en/of bedrijfsprocessen te
optimaliseren?

1. Frankrijk
(21% kampioenen)

4.

Hoe snel kan de organisatie feedback
van klanten omzetten in actie?

2. VK
(16% kampioenen)

5.

Beschikt de organisatie over alle
benodigde klantenservice- en
-supportgegevens en belangrijke
prestatie-indicators?

6.

Hoe realtime zijn de klantenserviceen -supportgegevens die de
organisatie bezit?

7.

Wat is de kwaliteit van de aan agenten
verstrekte service- en supporttools?

Om gegevens voor dit e-boek te analyseren, ontwierp ESG een datagestuurd model dat respondenten (en de organisaties die zij
vertegenwoordigen) in drie niveaus van rijpheid van de service en support indeelt: kampioenen, stijgers en starters. Het model maakt
gebruik van zeven vragen uit de enquête als input voor het bepalen van de rijpheidsscore van de service en support van een organisatie.
Elk van deze zeven vragen fungeert als een maatstaf voor de invoering van een beproefde werkwijze voor klantenservice en -support
door een organisatie en beoordeelt het team, de tools of de gegevens die een organisatie binnen handbereik heeft om betere prestaties
te helpen stimuleren.

De rijpheidsschaal in het VK en Europa:

RIJPHEIDSRANGLIJST PER LAND:

Kampioenen

6+ eigenschappen,
15% van de markt

stijgers

4-5 eigenschappen,
37% van de markt

3. Nederland
(16% kampioenen)
4. Duitsland
(8% kampioenen)

STARTERS
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0-3 eigenschappen,
48% van de markt

5. Zweden
(0% kampioenen)
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Starters:
Deze organisaties zijn op dit moment het minst rijp als het gaat om de rijpheid van klantenservice en -support. Ze hebben drie of minder
van de beproefde werkwijzen in ons rijpheidsmodel ingevoerd en hebben doorgaans klantenservicemedewerkers die meer formele
training nodig hebben, overspoeld worden door hun huidige werklast en niet de gegevens of de tools hebben om feedback van klanten
te gebruiken om hun producten te verbeteren. Op basis van ons onderzoek vormen starters 48% van de Britse en Europese markt.
Stijgers:
Deze organisaties hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op de rijpheidscurve ten aanzien van klantenservice en -support. Ze hebben
vier van de vijf beproefde werkwijzen in ons rijpheidsmodel ingevoerd, maar hebben doorgaans nog voldoende ruimte voor verbetering
als het aankomt op hun vermogen om klantenfeedback snel vast te leggen en te gebruiken om bedrijfsprocessen te ontwikkelen.
Ze melden ook zelden dat hun organisatie alle service- en supportmetrics kan vastleggen die ze zouden willen. Tot slot vindt slechts
ongeveer een kwart dat hij/zij supportteams voorziet van de werkelijk best mogelijke tools om hun werk uit te voeren. Op basis van ons
onderzoek vormen stijgers 37% van de Britse en Europese markt.
Kampioenen:
Deze organisaties hanteren zes of zeven van de beproefde werkwijzen die worden voorgeschreven in ons rijpheidsmodel binnen
hun service- en supportorganisaties. Deze werkwijzen zijn onder meer 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. Op basis van ons onderzoek vormen kampioenen 15% van de Britse en Europese markt.

De Britse en Europese regio blijft ten aanzien van rijpheid achter
op de rest van de wereld, waar 29% van ondervraagde organisaties
een kampioen bleek, 31% een stijger en 39% een starter.
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Belangrijkste leerpunt:

Een hoge rijpheidsscore leidt tot uitmuntende klantenervaringen
Kampioenen ten opzichte van starters:

Hebben

2,3x

zo vaak een gemiddelde
eerste responstijd van
minder dan een uur.
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Bieden gemiddeld

45%
snellere totale
oplostijden.

Melden

Vergroten het aantal onetouch oplossingen met

14%

2,2x

zo vaak dat <1% van de
klantenproblemen niet
kan worden opgelost.
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Op de klant gerichte flexibiliteit bieden
Wanneer het om klantenservice en -support gaat, is snelheid belangrijk. Ons onderzoek toont aan hoe kampioenen veel wendbaarder zijn dan hun minder rijpe tegenhangers.
Wanneer een klant zich meldt met een vraag of een probleem, is het laatste wat een bedrijf wil dat de klant zo lang op een reactie moet wachten dat hij/zij ontevreden wordt. Uit de gegevens
blijkt dat, als groep, kampioenen in het VK en Europa aanzienlijk sneller reageren: zij zeiden 2,3x zo vaak dat hun gemiddelde eerste responstijd minder dan een 1 uur is (41% versus 18%).
Gemiddeld komt de eerste respons van kampioenen 1,7 uur sneller dan die van starters.
We maten 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 overtreffen kampioenen de concurrentie met een 45% snellere gemiddelde totale oplostijd dan die van starters, een verschil van bijna 3,4 uur.

Starters (N=121)

Stijgers (N=92)

Kampioenen (N=37)

7,6
69%

Kampioenen
melden

2,3x ZO VAAK

als starters
gemiddelde eerste
responstijden
van <1 uur

5,1

54%
41%

46%

4,2
30%

18%

20%

Minder dan 1 uur

1 tot 4 uur

11%

Wij vroegen: 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 eerste responstijd)? (Percentage respondenten)
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45% SNELLERE
gemiddelde
oplostijden
dan starters

6%

Meer dan 4 uur

Kampioenen
behalen

Starters (N=110)

Stijgers (N=89)

Kampioenen (N=36)

Wij vroegen: 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)? (Gemiddeld aantal uren)
Terug naar Inhoud
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De antwoorden verstrekken die klanten werkelijk nodig hebben
Snelheid alleen zorgt er niet voor dat een organisatie een kampioen in klantenservice en -support wordt. Effectiviteit is net zo belangrijk: de antwoorden die je aan klanten geeft, moeten hen
helpen én moeten snel worden geleverd.
Als klanten met een probleem bij organisaties aankloppen, moeten zij streven naar het bieden van een bevredigende oplossing. Hoewel er altijd een aantal problemen van klanten zal zijn dat niet
succesvol opgelost kan worden, dringen organisaties die over de best geplaatste teams beschikken, van de beste tools gebruik maken en hun gegevens op de intelligentste manier gebruiken dit
aantal terug: kampioenen melden 2,2x zo vaak als starters dat minder dan 1% van alle problemen van klanten niet opgelost wordt (49% tegenover 22%).
Een andere effectiviteitsmeting is de beoordeling van ‘one-touch oplossingen’. Als klanten om hulp vragen kunnen agenten met de benodigde informatie, ervaring en technologie om het probleem
op te lossen, dit vaak met een eenmalige interactie doen. Gemiddeld schatten kampioenen dat 87% van de klantenproblemen in één keer wordt opgelost, een cijfer dat 14% hoger ligt van wat
starters schatten.
Starters (N=121)

Stijgers (N=92)

Kampioenen
melden

2,2x ZO VAAK

als starters dat <1%
van de problemen
niet opgelost kan
worden.

51%

49%
34%
22% 21%

Minder dan 1%

Kampioenen genieten
14% MEER one-touch
oplossingen dan starters

Kampioenen (N=37)

35%

33%
27%
16%

1 tot en
met 4%

Landelijk verschil:
respondenten in
het VK meldden
aanzienlijk vaker
dan hun Duitse
tegenhangers
dat <1% van de
klantenproblemen
niet opgelost wordt
(33% versus 17%).

5% of meer

Wij vroegen: welk percentage van alle verzoeken om klantenservice, support of hulptickets die de
klantensupportmedewerkers van uw organisatie ontvangen, kunnen zij niet succesvol oplossen?
(Percentage respondenten)
© 2020 door The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

87%
76%

Starters
(N=106)

78%

Stijgers
(N=91)

Kampioenen
(N=37)

Landelijk verschil: het VK
en Frankrijk lopen voorop
ten aanzien van one-touch
oplossingen: respectievelijk
37% en 30% van de
respondenten zeggen dat
>90% van de problemen
wordt opgelost met een
eenmalige interactie (ten
opzichte van 23% van de
Duitse respondenten en
20% van de Nederlandse).

Wij vroegen: welk percentage van alle vragen aan en 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)? (Gemiddeld)
Terug naar Inhoud
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Kampioenen ervaren een
TOENAME VAN 20% op het
gebied van klantinspanningsscores.

Snelheid + effectiviteit: een winnende formule
om klantinspanning te minimaliseren
Bedrijven willen dat klanten erkennen dat ze hen helpen en dat klanten niet
het idee hebben dat ze hard hebben moeten werken voor de support die ze
verdienen. Als de 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, werkt die klant veel te hard.
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 maatstaf voor CES vroegen we in onze
enquête aan de respondenten om een schatting te doen van het percentage
klanten dat in hun ogen zou verklaren dat het bedrijf van de respondent het
afhandelen van klantenproblemen gemakkelijk heeft gemaakt. Gemiddeld
genomen geloven kampioenen dat 89% van hun klanten het ermee eens zou
zijn dat zij gemakkelijk in de omgang zijn. Dit is aanzienlijk hoger dan wat
starters geloven (74% van de klanten).

© 2020 door The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

89%
81%
74%

Starters (N=62)

Stijgers (N=84)

Kampioenen (N=36)

Wij vroegen: op basis van de feedback die uw organisatie heeft gekregen, welk percentage van de klanten denkt
u dat het ermee eens zou zijn dat uw bedrijf het afhandelen van klantenproblemen gemakkelijk heeft gemaakt
(ook wel bekend als je customer effort score)? (Gemiddeld)
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Belangrijkste leerpunt:

Een hoge rijpheid maakt agenten klaar voor succes
Kampioenen ten opzichte van starters:

Beoordelen

2,4x

zo vaak hun vermogen
om historische
kanaalonafhankelijke
profielen te maken als
toonaangevend.

© 2020 door The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Maken

2,5x

zo vaak probleemloze,
kanaalonafhankelijke
support mogelijk om hun
klanten beter van dienst
te kunnen zijn.

Beschrijven

2,7x

zo vaak hun
klantrepresentatieve
efficiëntie/
verwerkingssnelheid als
toonaangevend of sterk.

Beoordelen

4,8x

zo vaak het verloop
van klantenservice- en
-supportpersoneel
als helemaal niet
problematisch.

Terug naar Inhoud
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Kampioenen melden 2,4x ZO VAAK als
starters toonaangevende zichtbaarheid
voor klanten.

Tweeledige kanaalonafhankelijke
mogelijkheden bieden: zichtbaarheid +
aanpasbaarheid

Starters (N=57)

Stijgers (N=70)

Kampioenen (N=34)

62%

56%

49%

Als het aankomt op het aansporen van agenten, onderscheiden
kampioenen zichzelf op twee manieren van de rest. De eerste
is zichtbaarheid. Om agenten in de beste positie te brengen om
een klant te helpen, moeten ze informatie hebben, met inbegrip
van antwoorden op vragen zoals: welke producten heeft de klant
gekocht? Tegen welke problemen is de klant in het verleden
aangelopen? In welke mate zijn deze opgelost? Hoe meer
informatie ze bezitten, hoe beter de agenten kunnen garanderen
dat de volgende supportinteractie positief resultaat oplevert
voor de klant. Kampioenen beoordelen hun vermogen om
historische, kanaalonafhankelijke klantprofielen te maken als
toonaangevend met 2,4x de score van starters. Ze zorgen ervoor
dat agenten meer klantinformatie binnen handbereik hebben.
Het volgende duidelijke verschil is aanpasbaarheid, wat het
vermogen betekent van een agent om onmiddellijk te schakelen
tussen communicatiekanalen om de klant beter van dienst te
kunnen zijn. Een agent kan bijvoorbeeld bepalen, na een paar
minuten in de onlinechat, dat overstappen op een telefoongesprek
het probleem voor de klant sneller zal oplossen. Kampioenen
maken dit mogelijk. Driekwart (75%) van de kampioenen meldt
dat kanaalonafhankelijke schakelmogelijkheden niet alleen
aanwezig zijn, maar ook probleemloos werken binnen de
supportorganisatie. Slechts 30% van de starters meldt hetzelfde.
© 2020 door The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

11%

20%

33%

26%

Toonaangevend

Landelijk verschil: Zweedse en Franse
organisaties lijken het beste gepositioneerd
om klantprofielen te beheren: respectievelijk
38% en 35% van de respondenten beoordelen
hun mogelijkheden als toonaangevend (ten
opzichte van 11% van de Duitse respondenten,
5% van de Nederlandse en 10% van de Britse).

32%

Sterk

12%

Voldoende of
daaronder

Wij vroegen: hoe zou u het vermogen van uw organisatie beoordelen om historische, allesomvattende
(dus alle kanalen voor interactie omvattende) klantprofielen te creëren? (Percentage respondenten)

Kampioenen bieden 2,5x ZO VAAK als
starters naadloze omschakeling van het
ene kanaal naar het andere.
Starters (N=106)

Stijgers (N=83)

Kampioenen (N=36)

75%
55%
30%

30%

Ja, medewerkers van de
klantenservice kunnen
naadloos van het ene naar het
andere kanaal overschakelen

34%

22%

Ja, maar de
gebruikerservaring zou
verbeterd kunnen worden

30%

14%

Nee

3%

Landelijk verschil: Duitse
organisaties lijken de meest
verfijnde schakelmogelijkheden
tussen kanalen te hebben:
44% meldt bijvoorbeeld dat dit
vermogen probleemloos is voor
haar agenten ten opzichte van 4%
van de Nederlandse respondenten.

Wij vroegen: hebben medewerkers van de klantenservice de mogelijkheid om het kanaal waarop ze met klanten in interactie zijn
te wijzigen om beter aan hun behoeften te kunnen voldoen (d.w.z. het gesprek omschakelen van een telefoongesprek naar een
chatgesprek met een klant)? (Percentage respondenten)
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Toonaangevende agentervaring stimuleert productiviteit
Teams voorzien van de beste tools, training, zichtbaarheid en onafhankelijke aanpasbaarheid zou moeten
helpen de productiviteit te verhogen. Vanuit een kwalitatief oogpunt is dat precies wat respondenten melden:
90% van de kampioenen beoordeelt representatieve efficiëntie als toonaangevend of sterk, 2,7x de
beoordeling van starters (33%).
Kampioenen hebben 2,7x ZO VAAK
als starters een sterke/toonaangevende
agentefficiëntie.

Starters (N=121)

Stijgers (N=92)

Kampioenen (N=37)

68%
51%
4%

8%

22%

Toonaangevend

29%

50%
28%

Sterk

3%

Ruimte voor verbetering/
voldoende

17%

13%

8%

Zwak/werk in uitvoering

Wij vroegen: hoe zou je jouw klantenserviceorganisatie over het algemeen beoordelen ten aanzien van klantrepresentatieve
efficiëntie/verwerkingssnelheid? (Percentage respondenten)
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Ondersteun jouw mensen en je
behoudt ze
Vertegenwoordigers bij kampioenen bezitten de tools die ze
nodig hebben om productief te kunnen zijn. Dit helpt klanten,
maar we veronderstellen dat het ook goed is voor agenten
ten aanzien van het gevoel van bekwaamheid, effectiviteit en
waarde bevorderen. De gegevens suggereren het volgende:
toen we de respondenten vroegen om het verloop binnen
de service- en supportorganisatie te beschrijven, verklaarde
de meerderheid van de kampioenen dat het verloop in het
geheel niet problematisch is. Dit was 4,8x zo vaak het geval
als bij starters (13%). Door personeelsleden de tools te geven
die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen, naast
zinvolle opleidingen en een goede personeelsbezetting,
worstelen kampioenen duidelijk minder met het behouden
van personeel.

© 2020 door The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Starters (N=121)

Stijgers (N=92)

Kampioenen (N=37)

62%

Kampioenen ervaren

41%

4,8x ZO WEINIG

verloopproblemen
als starters.

23%

47%

42%
27%

13%
In het geheel niet
problematisch

30%
11%

Niet heel erg
problematisch

Neutraal/problematisch

Wij vroegen: hoe zou u het verloop bij klantenservice- en supportteams in uw organisatie beoordelen?
(Percentage respondenten)

Terug naar Inhoud
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Belangrijkste leerpunt:

een hoge rijpheid bevordert bedrijfssucces
Kampioenen ten opzichte van starters:

Zeggen

8,8x

zo vaak dat ze CSAT-doelen
overtreffen.

Hebben

3,4x

zo vaak marktaandeel
gewonnen.

© 2020 door The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Hebben

7,3x

zo vaak het uitgavebedrag
van een klant aanzienlijk
omhooggedreven.

Vinden

4,6x

zo vaak dat hun inspanningen
om klantenserviceagenten
te ondersteunen soepel
verlopen.

Worden

3,4x

zo vaak gezien als
concurrerende,
onderscheidende factoren.
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Starters (N=121)

Door klanten tevreden te stellen,
groeien het marktaandeel en
hun uitgaven
Snellere en effectievere ondersteuning zou de
klanttevredenheid moeten verbeteren. Voor
het valideren of rijpheid een verband heeft met
klanttevredenheid vroegen we de respondenten
hoe hun organisatie presteert ten opzichte van
haar doelstellingen voor klanttevredenheid (CSAT).
Kampioenen overtroffen hun concurrenten met een
ruime marge. Kampioenen zeggen 8,8x zo vaak
hun doelstellingen voor klanttevredenheid (CSAT)
te overtreffen als starters.
Onze gegevens tonen aan dat klanttevredenheid
verband houdt met andere bedrijfsresultaten, zoals
de groei van het marktaandeel. We vroegen de
respondenten om de prestaties van hun organisatie
in de afgelopen zes maanden te beschrijven: of
ze een nettogroei van het aantal klanten hadden
meegemaakt, het aantal klanten niet veranderde
of dat ze een nettoverlies van klanten hadden
meegemaakt. De meerderheid (57%) van de
kampioenen meldde een groei in het aantal
klanten, 3,4x zoveel als de starters (17%).
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42%

35%

Kampioenen
overtreffen
8,8x ZO VAAK hun
doelstellingen voor
klanttevredenheid
(CSAT) als starters.

4%

Stijgers (N=92)

Kampioenen (N=37)

43%
32%

25%

23%

14%

In het algemeen
overtreffen de scores
onze doelstellingen/
verwachtingen

De scores zijn in lijn met
onze doelstellingen/
verwachtingen

29%
20%

19%

In het algemeen zijn de scores
beneden onze doelstellingen/
verwachtingen

14%

We meten dit niet/weet
het niet

Wij vroegen: hoe presteert uw organisatie in het algemeen waar het gaat om klanttevredenheid (CSAT)?
(Percentage respondenten)

Starters (N=121)

57%

Stijgers (N=92)

59%

Kampioenen (N=37)

65%
41%

Kampioenen zagen
hun klantenbestand

3,4x VAKER

groeien dan starters.

29%

13%

17%

Wij hebben meer klanten van onze
concurrenten gekregen dan zij van ons

3%

We hebben geen wijziging gehad in het
aantal klanten ten opzichte van onze
concurrenten

3%

Onze concurrenten hebben meer klanten
van ons gekregen dan wij van hen

Wij vroegen: wat is de beste beschrijving van de prestaties van uw organisatie in de afgelopen 6 maanden?
(Percentage respondenten)
Terug naar Inhoud

16

Kampioenen in klantervaring: hoe CX-leiders die hun klantervaring naar een hoger niveau tillen hun zakelijke succes vergroten - bevindingen in het VK en Europa

We hebben ook een verband gevonden tussen klanttevredenheid en het uitgaveaandeel van klanten. We vroegen de respondenten hoe de bestedingen per klant in de afgelopen
zes maanden veranderd zijn. Hoewel 29% van de kampioenen verklaarde dat bestedingen aanzienlijk zijn toegenomen, verklaarde slechts 4% van de starters dit. Dat betekent dat
kampioenen 7,3x succesvoller zijn van starters ten aanzien van het aanzienlijk laten groeien van de klantuitgaven in de loop der tijd.

Starters (N=112)

Stijgers (N=85)

Kampioenen (N=35)

54%
46%
38%
29%

Kampioenen ervaren

7,3x VAKER

dan starters een
significante toename
van de bestedingen
van klanten.

4%

29%

17%

11%

Significante toename

26%
20%
10%

Bescheiden toename

Gelijk gebleven

Afname

9%

9%

Weet niet/niet van
toepassing/wil ik liever
niet zeggen

Landelijk verschil: organisaties in
Nederland en het VK melden het
grootste succes op het gebied van
groei van klantuitgaven: respectievelijk
63% en 61% meldden toegenomen
bestedingen per klant in de afgelopen
6 maanden. Dit is een significant hoger
percentage dan de respondenten in
Duitsland (39%).

Wij vroegen: 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)
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Je weerbaarheid vandaag kweekt vertrouwen over de toekomst
Vanwege COVID-19 zijn veel werknemers, waaronder service- en supportteams, overgeschakeld naar werken op afstand: 44% van de respondenten meldde dat
zijn/haar organisatie als gevolg hiervan flexibeler beleid voor werken op afstand heeft ingevoerd. Onder de organisaties die flexibiliteit ten aanzien van werken
op afstand hebben vergroot, zegt 63% van de respondenten dat zijn/haar organisatie dit beleid permanent wil maken.

Landelijk verschil:
organisaties in Frankrijk
(78%) melden het vaakst
dat de transitie naar werken
op afstand zeer soepel dan
wel soepel is verlopen.
Dit was een significant
hoger percentage dan
dat we in het VK hebben
waargenomen (50%).

Deze trend kan zorgen voor een ontwrichting van de klantervaring. 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. De meerderheid (60%) van de
kampioenen meldt dat de omschakeling naar agenten op afstand ondersteunen zeer soepel verloopt ten opzichte van slechts 13% van de starters.
Op basis van het onderzoek van ESG zijn kampioenen ook van mening beter voorbereid te zijn op wat er komen gaat. Toen we respondenten vroegen hoeveel
vertrouwen ze hadden in het vermogen van hun organisatie om zich aan te passen en te gedijen ten tijde van enorme economische en maatschappelijke
verstoringen, zagen we een grote verdeeldheid. Respondenten bij organisaties van kampioenen hadden 5,1x zo vaak als starters veel vertrouwen in het
vermogen van hun organisatie om toekomstige verstoringen aan te kunnen.

Starters (N=55)

Stijgers (N=36)

Starters (N=121)

Kampioenen (N=20)

60%

Kampioenen
zijn 4,6x

42%

42%

SUCCESVOLLER

dan starters in het
omschakelen naar
werken op afstand.

Kampioenen hebben
41%
30%

13%

19%

Deze verlopen
erg soepel

Deze verlopen soepel

10%

Kan beter/lastig

als starters zeer
veel vertrouwen in
de toekomst van
hun bedrijf.

55%

Kampioenen (N=37)

59%
43%

5,1x ZO VAAK

39%

Wij vroegen: hoe verlopen de inspanningen om meer van huis uit werkende klantenservice- en
supportagenten te ondersteunen in uw ogen (op basis van uw waarneming of feedback van werknemers)?
(Percentage respondenten)
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51%

Stijgers (N=92)

35%
10%

20%

18%

Zeer veel
vertrouwen

Gemiddeld
vertrouwen

5%

Geen vertrouwen

Wij vroegen: hoeveel vertrouwen heeft u in het vermogen van uw organisatie om zich aan te
passen en te gedijen ten tijde van enorme maatschappelijke en macro-economische verstoringen?
(Percentage respondenten)
Terug naar Inhoud
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Concurrerend onderscheid
We vroegen de respondenten hoe het senior management bij hun organisatie de klantenserviceen supportorganisatie ziet. Ze konden een cijfer geven tussen 5 (klantenservice- en -supportteam is
een sterke factor die het verschil maakt) en 1 (klantenservice- en -supportteam is 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: 65% van de kampioenen zegt dat
de bedrijfsleiding hem of haar een 5 zou geven, vergeleken met slechts 19% van de starters.
Senior managers bij kampioenen zeggen dat hun service- en supportteam hen onderscheidt van
de concurrentie. 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.

Landelijk verschil: organisaties in Frankrijk (34%) en het VK (34%) waren veel
vaker geneigd dan die in Nederland (12%) om te melden dat hun service- en
supportteam wordt gezien als een concurrerende, onderscheidende factor.
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Supportteams bij kampioenen worden
3,4x ZO VAAK gezien als concurrerende,
onderscheidende factoren.
Starters (N=121)

Stijgers (N=92)

Kampioenen (N=37)

65%

37%
19%

27%

5 - Klantenservice wordt
gezien als een sterke factor
die het verschil maakt

43%

43%
24%

4

29%

11%

3 - Neutraal, 2, 1 - Klantenservice
wordt gezien als een blok aan het
been van het bedrijf

Wij vroegen: hoe ziet het senior management de klantenservice- en supportfunctie van uw organisatie?
(Percentage respondenten)
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Volgende stappen:

Drie acties die
kampioenen
ondernemen
(en anderen niet)
Kampioenen ten opzichte van organisaties
met een lagere rijpheidsscore:

© 2020 door The Enterprise Strategy Group, Inc. Alle rechten voorbehouden.

FOCUS

TRAINING

INVESTEREN

Maken CX-prestaties tot
een kritiek focuspunt van
bedrijfsleiders.

Investeren meer tijd
en moeite in training
voor service- en
supportpersoneel.

Laten hun investering in
CX-tools en -technologieën
groeien.

Terug naar Inhoud
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Wat kampioenen onderscheidt
Onderzoek van ESG toont aan dat leiderschapsteams bij de meeste (66%) starters CX-metrics zelden evalueren, terwijl meer dan een derde van de leiderschapsteams bij kampioenen metrics
dagelijks beoordelen. Meer in het bijzonder beoordelen bedrijfsleiders bij kampioenen hun CX-metrics 7x zo vaak dagelijks als starters. Dit illustreert het belang, van bovenaf, dat kampioenen
aan CX-prestaties toeschrijven.
Onderzoek van ESG toont aan dat kampioenen training prioriteren. Om dit verschil te kwantificeren: kampioenen geven gemiddeld 2,4 dagen meer training aan service- en supportpersoneel
per jaar. Dit laat zien dat kampioenen erkennen dat service en support nog steeds voornamelijk een persoonlijke operatie is en dat je niet moet onderschatten hoe belangrijk het is om je team in
een positie te brengen waarin ze kunnen slagen.

Starters (N=121)

Stijgers (N=92)

Agenten bij kampioenen ontvangen
2,4 DAGEN MEER training per jaar
dan agenten bij starters.

Kampioenen (N=37)

66%

5,4

Bedrijfsleiders
bij kampioenen
beoordelen metrics

49%

7x ZO VAAK

dagelijks als starters.

39%

35%

35%

4,1
30%

3,0

22%
5%

12%

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks of nog
minder vaak

Wij vroegen: hoe dikwijls worden CX-metrics (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)
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Starters (N=110)

Stijgers (N=90)

Kampioenen (N=37)

Hoeveel training en opleiding krijgt de doorsnee klantenservicemedewerker
(zonder nieuwe medewerkers) in een gegeven jaar onder werktijd?
(Gemiddeld aantal dagen)
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Hoewel kampioenen al op een hoger
niveau presteren dan minder rijpe
organisaties, investeren ze op agressieve
wijze in oplossingen voor de toekomst.
Kampioenen verwachten 14,3x zo vaak
als starters een significante toename aan
investeringen in tools en technologieën in
de komende 12 maanden. Voortdurende
technologiegestuurde CX-verbetering is een
gebied waar kampioenen zich op richten
en het verschil per rijpheidsniveau is groter
dan in de rest van de wereld: als Britse
en Europese respondenten niet worden
meegerekend, verwachtten kampioenen
slechts 6,2x zo vaak als starters dat
investeringen significant zouden toenemen.
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Kampioenen verhogen
CX investeringen 14,3x ZO VAAK
significant als starters.
Starters (N=121)

48%

46%

43%
36%

3%

Stijgers (N=92)

Kampioenen (N=37)

42%

32%
19%

11%

Deze nemen
significant toe

10%

Deze nemen
enigszins toe

Deze blijven gelijk

1%

3%

Deze nemen af

Landelijk verschil:
respondenten in Frankrijk
verwachtten significant
vaker dan hun Duitse
tegenhangers een
significante toename in
CX-investeringen in de
komende 12 maanden
(18% versus 5%).

Wij vroegen: hoe verwacht u dat de investeringen van uw organisatie in CX-tools en -technologieën
in de komende 12 maanden veranderen? (Percentage respondenten)
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Zendesk is een bedrijf dat service vooropstelt en CRM-softwareoplossingen ontwikkelt voor support, sales en klantbinding om
klantrelaties te verbeteren. Wij vinden dat een krachtige, innovatieve klantervaring voor elk bedrijf haalbaar moet zijn, of het nu gaat
om grote ondernemingen of start-ups en ongeacht grootte, branche en ambitie. Zendesk heeft meer dan 160.000 klanten, die actief
zijn in een veelvoud aan sectoren en meer dan 30 verschillende taalgebieden. Zendesk heeft een hoofdkantoor in San Francisco en
vestigingen over de hele wereld. Meer informatie op www.zendesk.nl.

MEER INFORMATIE

Over ESG
Enterprise Strategy Group is een specialist op het gebied van IT-analyse, -onderzoek, -validatie en -strategie
en leverancier van marktinformatie en praktische inzichten voor de wereldwijde IT-community.
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Methodologie 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. In de grafieken
die volgen zijn de demografische gegevens van de
respondenten in het VK en Europa, die in dit e-boek
zijn opgenomen, uitgewerkt.
Opmerking: overal in dit rapport kan het zijn dat totalen in
cijfers en tabellen door afronding niet uitkomen op 100%.
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Respondenten per functie

Marketing, 3%

Respondenten per sector
Buitendienst en
buitendienstondersteuning, 3%

Groothandel, detailhandel en distributie
Zakelijke dienstverlening
Computersoftware en -services

Klantervaring, 5%

Constructie en bouwmaterialen
Consumentenproducten

E-commerce, 5%

Financiële dienstverlening
Onderwijs

Klantenservice,
15%

Industriële productie en dienstverlening

Uitvoerend
management, 48%

Consumentendienstverlening
Transport
Automobielindustrie
Chemicaliën, metaal en mijnbouw
Energie en milieu
Overheid en non-profitsector
Media en entertainment

Verkoop, 21%

Lucht- en ruimtevaart en defensie
Computerhardware

4%
3%

2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

Overig

Respondenten per verantwoordelijkheid
Management, 17%

Senior management
(bijvoorbeeld Senior
Director, Director,
Senior Manager, enz.),
45%

6%

Apparatuur en dienstverlening voor de gezondheidszorg

7%
7%

8%
8%
8%
8%

11%

14%

5%

Respondenten per totaal aantal werknemers
Uitvoerend
management
(bijvoorbeeld een
functie waarvan
de titel met een C
begint, algemeen
directeur, titels met
VP (vice-president)
zoals EVP/SVP/VP
enz.), 38%

19%
16%
14%
11%

10%

10%

9%
4%

Minder 10 tot 25 tot 50 tot 100 tot 500 tot 1.000
dan 10 en met en met en met en met en met tot en
24
49
99
499
999
met
2.499

2.500
tot en
met
4.999

4%

3%

5.000 10.000
tot en of meer
met
9.999

Terug naar Inhoud

Alle namen van handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven. In deze publicatie opgenomen informatie is verkregen uit bronnen die door The Enterprise Strategy Group (ESG) als betrouwbaar worden beschouwd.
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Enterprise Strategy Group is een specialist op het gebied van IT-analyse, -onderzoek, -validatie en -strategie
en leverancier van marktinformatie en praktische inzichten voor de wereldwijde IT-community.
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