
Tevreden  
klanten,
een mooi  
bedrijfs
resultaat.
Lever de beste klantervaring met een flexibele klantenservice.



Dat flexibiliteit belangrijk is voor bedrijven is geen nieuws.  
Met de opkomst van technologie, connectiviteit en mobiliteit  
is de kans groot dat u alles opnieuw hebt moeten organiseren, 
van logistiek en bedrijfsprocessen tot hoe u de salariëring van 
medewerkers hebt georganiseerd. Het veranderen van de 
manier van werken en van de hulpmiddelen waarmee u werkt, 
heeft ook gevolgen voor uw klanten. Deze relaties moeten ook 
worden onderhouden en zijn net zo dynamisch als wat er bij u 
in uw bedrijf gebeurt. 

Technologie wordt doorontwikkeld en geeft klanten meer 
mogelijkheden, meer informatie en een grotere stem dan 
ooit tevoren. De klantervaring heeft zich ontwikkeld van 
transactioneel naar relationeel. Elke interactie is nu een kans 
om een tevreden, langdurige klantrelatie op te bouwen. 

En als uw klanten tevreden zijn, hebt u een mooi 
bedrijfsresultaat.  
Maar het is moeilijk om klanten tevreden te houden wanneer 
u niet snel genoeg kunt voorzien in de behoeften van 
klanten, hun vragen niet snel genoeg kunt beantwoorden, 
of wanneer u ze langer laat wachten dan zij verwachten of zij 
informatie moeten herhalen waarvan zij verwachten dat u die 
al weet. Om in realtime met uw klanten om te gaan, heeft uw 
klantenserviceorganisatie behoefte aan flexibele hulpmiddelen, 
zodat deze de ultieme klantenservice kan leveren waarmee 
relaties worden opgebouwd die een positieve uitwerking op 
uw bedrijf hebben. 

In dit e-book verkennen wij wat klantenserviceorganisaties 
moeten doen om niet alleen te overleven in dit nieuwe 
landschap maar om te floreren.

Dit e-book is gebaseerd op uitvoerig onderzoek en diepte-
interviews bij bedrijven die flexibele klantenservice oplossingen 
hebben geïmplementeerd. Het onderzoek is uitgevoerd door 
Constellation Research, een onderzoeks- en adviesbureau dat 
organisaties helpt de uitdagingen aan te gaan waarmee u in 
het disruptieve landschap van vandaag te maken krijgt.

De wereld van de  
klantervaring is veranderd



 
Organisaties kunnen onmogelijk flexibel zijn wanneer ze met gecompliceerde 
systemen, een complexe infrastructuur en ingewikkelde technologie werken 
die voor updates en aanpassingen afhankelijk zijn van een IT-afdeling of 
ontwikkelaars. De klantenserviceorganisaties van nu moeten hun hulpmiddelen 
snel kunnen aanpassen.  

Traditionele klantenservice  
oplossingen hebben vaak last van:
• Trage implementatie
• Hoge afhankelijkheid van IT 
• Lage productiviteit van agenten 
• Hoog volume klachten van klanten
• Gebrek aan krachtige 

rapportagetools

Gecompliceerde en slecht 
presterende klantenservice
oplossingen resulteren in 
ontevreden klanten en hebben 
vaak ernstige gevolgen voor een 
bedrijf, zoals:
• Laag aantal oplossingen bij eerste 

contact (FCR, First Call Resolution)
• Lage gemiddelde verwerkingstijd 

(AHT, Average Handling Time)
• Onvoldoende zelfservice-

mogelijkheden
• Hoog verloop onder 

medewerkers
• Gemiste omzetkansen

Maar dit kan anders 
Bij een doordacht geïmplementeerde, 
flexibele klantenserviceoplossing 
worden klanten gemakkelijk geholpen, 
zijn de bedrijfskosten lager en is de 
omzet hoger.

Traditionele oplossingen  
voldoen niet meer
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Flexibiliteit kan uw bedrijf geld besparen

Een flexibele klantenservice is prettiger voor uw klanten en 
uw team. Er zijn minder storingen, knelpunten  

en ongelukken. Wanneer uw systemen soepel draaien,  
wordt het leveren van klantenservice veel kostenefficiënter.

Een flexibele klantenservice kan het volgende voor u betekenen: 

Sneller een oplossing 
bij het eerste contact.

Hogere 
productiviteit 
van agenten.

Minder behoefte aan 
training of training niet 

nodig.

Help uw klanten zichzelf 
helpen.

Betere processen en een 
einde aan redundantie.

U haalt het meeste uit  
klantinzichten.
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Sneller een 
oplossing bij het 
eerste contact
Een manier om de kosten van uw contactcenter te verlagen, is 

door u te richten op het verkorten van de tijd tot een oplossing 

bij het eerste contact. Dit wordt vaak FCR genoemd: First Contact 

Resolution. Minder vervolggesprekken houdt in dat uw agenten zich 

op belangrijkere zaken kunnen richten.

Dit gaat als volgt: 
Een slecht ticketsysteem bij een bedrijf dat mobiele telefoons 

verkoopt, zorgde ervoor dat het beheren van taken erg lastig was. 

Door een flexibele klantenserviceoplossing te implementeren, 

werden achterstallige tickets weggewerkt en werden er kortere 

oplossingstijden gerealiseerd. 

Er was sprake van een verbetering van 
90% bij het eerste contact. 
 

Reactietijden namen af van 35 à 40 uur 
tot 1 à 2 uur per ticket.
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Hogere  
productiviteit 
van agenten
De salarissen van de medewerkers van uw klantenservice zijn een 

dure, vaste kostenpost. Een flexibele klantenservice kan leiden tot een 

lagere gemiddelde verwerkingstijd. Dit wordt ook wel AHT (Average 

Handle Time) genoemd. Uw agenten zijn hierbij zeer efficiënte helden 

geworden.

 

Dit gaat als volgt: 
Een onlinebetalingsplatform implementeerde een flexibele 

klantenserviceoplossing en zag de volgende veranderingen:

98% van de tickets werd tijdens  
de eerste reactie afgehandeld. 
 

Een afname van de gemiddelde tijd tot  
een oplossing van 3 uur. 
 

Een 90% toename in klanttevredenheid
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Lagere  
behoefte  
aan training
De klantenservice kan een reactieve afdeling zijn, en het kan 

lastig zijn om op klantenbehoeften te anticiperen. Een flexibele 

klantenserviceoplossing minimaliseert de tijd en moeite die het 

kost om op te schalen en nieuwe agenten in dienst te nemen en te 

trainen.

 

Dit gaat als volgt: 
In 2010 kreeg een online-uitgever met 20 miljoen lezers te maken 

met een schending van haar beveiliging. De uitgever kon hierdoor 

geen financiële transacties meer verwerken en was niet bij machte 

om de toestroom van vragen die hiervan het gevolg was het hoofd 

te bieden. 

Met de geautomatiseerde reacties en intuïtieve interface van een 

flexibele oplossing, huurde het bedrijf 20 medewerkers in om in 

4 dagen tijd 4000 supportaanvragen weg te werken. Dit bedrijf heeft 

nu een vast team van 3 agenten en kan op een efficiënte manier 

opschalen, mocht er zich weer een crisis voordoen.
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Help  
uw klanten  
zichzelf te helpen
Als u met een traditionele klantenserviceoplossing werkt, is de kans 

groot dat uw agenten omkomen in de stroom aan e-mails. Door 

uw klanten de middelen te geven om enkele veelvoorkomende 

problemen zelf op te lossen, beschermt u uw agenten tegen een 

burn-out.

Alternatieven voor support zonder agenten zijn onder 
andere:
• Het voorkomen van tickets

• Zelfservice

• Kennisbank

• Veelgestelde vragen 

 

Dit gaat als volgt: 
Het klantenserviceteam van een marktplaats op het web werd 

overstelpt met e-mails. Door zelfservice in te stellen en de 

zoekopdrachten in de kennisbank te volgen en optimaliseren, zorgde 

het bedrijf ervoor dat het serviceteam het hoofd boven water hield en 

veel efficiënter ging werken. Het resultaat was een afname van 72% 

van het aantal e-mails. 



9 FLEXIBEL ZIJN KAN UW  
BEDRIJF GELD BESPAREN

Betere processen 
en een einde aan 
redundantie
Klantenserviceoplossingen zijn nuttig vanuit een reactief standpunt. 

Maar als u bewust een oplossing hebt gekozen die klantenservice 

biedt en ook business intelligence oplevert, kunt u problemen 

voorkomen nog voordat ze optreden. Zo bouwt u een slimmer 

bedrijf op. 

Dit gaat als volgt: 
Een reclamebedrijf met meer dan 10.000 klanten in 100 landen 

besloot proactief te zijn met zijn klantenserviceoplossing door 

vragen om te zetten in zakelijke inzichten waarop actie kon worden 

ondernomen.

Dankzij de gemakkelijke integratie van vragen van de klantenservice 

in CRM- en ERP-toepassingen konden medewerkers in verschillende 

rollen gemakkelijk klantinformatie delen. Het team gebruikt de 

gegevens nog steeds proactief om na te gaan hoe producten kunnen 

worden verbeterd en om zijn klanten te helpen optimaal van het 

aanbod van producten en diensten te profiteren.

“Ik wilde een oplossing waarmee wij onze service konden 
opschalen en waarmee het team problemen sneller kan 
oplossen terwijl wij tegelijk cruciale informatie terugkrijgen 
over onze activiteiten.” 

—Director, Customer Delight
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Haal het  
meeste uit  
klantinzichten
Klanten worden trouwe fans van uw merk en zij voelen zich goed 

behandeld en gehoord, vooral wanneer ze feedback geven. 

Dit gaat als volgt: 
Een softwaretrainingsbedrijf geeft klantgesprekken prioriteit op het 

moment dat een klant een gesprek met een medewerker van het 

bedrijf aangaat. Feedback wordt serieus genomen en het bedrijf zorgt 

ervoor dat klanten precies krijgen wat ze nodig hebben. 

Met een flexibele klantenserviceoplossing waren medewerkers 50% 

effectiever en efficiënter dan dat ze met een ander product zouden 

zijn geweest.

 

Een afname met 15% tot 20% van vragen 
van klanten. 

Een toename van de klanttevredenheid 
met meer dan 5%. 

Minder kosten per interactie.  

Sneller een oplossing bij het eerste contact.

Wat de flexibele oplossing nog meer doet: 
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Flexibiliteit verhoogt de omzet

De klantenservice krijgt niet altijd het respect dat ze verdient. Vaak wordt 
de klantenservice alleen als kostenpost gezien. Maar wanneer klanten, 

agenten en automatisering samenwerken, kan de klantenservice van een 
bedrijf juist omzet genereren.

Een flexibele klantenservice stimuleert de omzet als volgt: 

Uitbreiden dankzij 
een service die werkt.

Samenwerking stroomlijnen 
binnen en tussen afdelingen.

Uw klanten  
bij het spel betrekken.
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Uitbreiden 
dankzij een 
service die werkt
Het is geen geheim dat een goede klantenservice tevreden klanten 

oplevert. Maar bij een flexibele klantenservice kunt u het gedrag van 

agenten volgen om te zien welke factoren uw verkopen stimuleren en 

daar vervolgens actie op ondernemen.

Dit gaat als volgt: 
Nadat een online marktplaats een flexibele klantenservice had 

geïmplementeerd, wilde het bedrijf zien welke gevolgen een kortere 

tijd tot een oplossing bij het eerste contact op zijn omzet had.  

Het bedrijf ontdekte dat het winkelende publiek dat online contact had 

met stilisten 20% vaker nog dezelfde dag tot aankopen overging dan 

publiek dat dat niet deed. En kopers die contact met stilisten hadden, 

kochten meer en lieten zich achteraf in enquêtes positiever uit over 

de klantenservice.

“Klantenservicemedewerkers zijn al jaren miskende helden 
omdat ons hoofddoel was om klanten tevreden te stellen. 
Wij werden vaak als softies beschouwd. Maar met onze 
flexibele klantenserviceoplossing kunnen managers 
nu meten wat onze bijdrage aan de omzet is. En wat 
blijkt? De extra service om klanten helemaal tevreden te 
stellen, is echt goed voor het bedrijf, niet alleen voor de 
klantenservice.” 

—Directeur klantenservice
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Samenwerking 
stroomlijnen binnen  
en tussen afdelingen
Een flexibele klantenservice kan meer doen dan alleen het aantal 

telefoontjes terugdringen en de productiviteit stimuleren. Een 

dergelijke service levert andere afdelingen informatie en kansen om 

klanttevredenheid te verhogen en meer omzet te draaien.

Dit gaat als volgt: 
Een B2B-onderneming met diverse grote klanten met lange 

aankoopcycli maakte gebruik van flexibele klantenservice om inzicht 

te krijgen in inefficiënte werkwijzen in de onderneming, en in klanten 

waar cross-sell en up-sell mogelijk was. 

 

Door de oplossing in en tussen afdelingen te implementeren, 
was de onderneming tot het volgende in staat: 
• Ontwikkeling van nauwkeurigere marketingberichten

• Toename van het aantal nieuwe klanten

• Gedetailleerder marktonderzoek

• Betere sociale CRM-gegevens voor een betere targeting

• Efficiëntere activiteiten op kantoor

• Meer leads en snellere conversie van leads

• Grotere merkwaarde en reputatie

• Minder kosten per klik
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Betrek uw  
klanten  
bij uw spel
Elke keer wanneer een klant uw game of app verlaat om hulp te 

zoeken, loopt u een kans op omzet mis. Een flexibele klantenservice 

levert klanten support in de context waarin zij zich bevinden.

Dit gaat als volgt: 
Een bedrijf in sportgames bracht zijn afdelingen voor klantenservice, 

marketing en nieuwe activiteiten bij elkaar om een flexibele 

klantenservice-app te ontwikkelen. Samen maakten zij een in-

game chat-app voor VIP-klanten die gebruiksvriendelijk is, en die 

gemakkelijk is te testen en in te stellen.

 

Een toename van de klanttevredenheid. 

Een afname van het aantal tickets voor 
de klantenservice. 
 
Sneller een oplossing bij het eerste con
tact. 

Minder emailcorrespondentie.

Dit was het resultaat voor dit bedrijf:

14



 
Flexibiliteit is net zo nuttig voor de rest van uw bedrijf als voor 
uw klantenservice. Bent u klaar om de sprong te wagen? Dit zijn 
enkele zaken waar u op moet letten.

Hoe u aan  
de slag gaat

Analyseer wat uw huidige kosten, 
statistieken en klantenstatus zijn.
Wat zijn de kosten van uw 
klantenservice? Wat is uw huidige tijd 
tot een oplossing bij het eerste contact 
en wat is uw huidige gemiddelde 
verwerkingstijd voor vragen van 
klanten? Welke kansen levert uw 
klantenservice u om omzet te 
genereren, marketing te verbeteren en 
klantbetrokkenheid te vergroten? Waar 
is nog ruimte voor verbetering?

Weet wat u wilt vinden voordat u 
gaat zoeken.
Stel een document op met daarin de 
vereisten die aangeven wat u van een 
flexibele klantenservice verwacht, leg 
uit welke punten u wilt dat de software 
oplost, en schrijf tot slot een verzoek 
om informatie en/of neem contact over 
uw verzoek op met leveranciers.

Maak een flexibele klantenservice  
onderdeel van uw bedrijfsplan. 
Bouw een business case en een 
ROI model die aangeeft hoe u meer 
waarde kunt genereren uit een 
klantenserviceoplossing. Zorg dat u 
begrijpt hoe de software uw zakelijke 
problemen oplost wanneer u met 
leveranciers praat.



 
Bij Zendesk maken we software voor innovators. Onze flexibele 
klantenserviceoplossing kan gemakkelijk worden uitgebreid 
en geeft u de middelen en vrijheid om nieuwe ideeën uit te 
proberen. Met een dosis inspiratie, de juiste informatie en 
systemen die zijn ontworpen om betere relaties tot stand te 
brengen, kunnen we ondernemers helpen hun klantervaring in 
een concurrentievoordeel om te zetten.
 
Klik hier voor meer informatie

Wij kunnen 
u helpen

https://www.zendesk.nl/enterprise/

