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Op het moment dat ik dit schrijf, staat het bedrijfsleven op het punt 
om een jaar vol ongekende gebeurtenissen en ontwikkelingen af te 
sluiten. Er zullen maar weinig mensen zijn die dit allemaal van tevoren 
hadden zien aankomen. Alle afdelingen hebben gemerkt wat de 
pandemie en de daaropvolgende economische crisis teweeg hebben 
gebracht, maar de klantenservice heeft het extra zwaar te verduren 
gekregen. Bezorgde klanten zorgden voor een enorme piek in het aantal 
klantenservicecases. Mensen stapten massaal over op digitale kanalen. 
En veel servicemedewerkers moesten op stel en sprong vanuit huis gaan 
werken of allerlei nieuwe veiligheidsprotocollen onder de knie zien te 
krijgen. Toch waren er maar weinig klantenserviceafdelingen die het 
aantal medewerkers evenredig zagen groeien.

In 2020 is de transformatie van de klantenservice in een enorme 
stroomversnelling geraakt, maar die was daarvoor ook al een aardig 
eind op weg. De servicemedewerkers kregen een meer strategische rol 
toebedeeld, dankzij kunstmatige intelligentie verliepen de processen 
een stuk efficiënter en bij de prestatiemetingen werd steeds vaker 
naar de klanttevredenheid gekeken, in plaats van naar het aantal 
afgesloten cases. Vooral de uitstekend presterende teams hadden 
daarom een goede uitgangspositie om met hun nieuwe mandaat aan 
de slag te gaan – en daar resultaat mee te boeken – toen klantbehoud 
nog meer prioriteit kreeg.

Ons nieuwste State of Service rapport is gebaseerd op meer dan 
7000 reacties op een wereldwijde enquête en geeft een unieke 
inkijk in alle veranderingen die de klantenservice al dan niet heeft 
doorgemaakt. Ook wordt zichtbaar welke strategieën de allerbeste 
klantenserviceteams hanteren om zich voor te bereiden op de toekomst. 
Ik hoop dat je iets aan deze inzichten hebt, niet alleen voor het doorstaan 
van de huidige stormachtige ontwikkelingen maar ook voor het maken van 
nieuwe toekomstplannen.

EVP en GM, B2B CRM

Bill Patterson
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Voor de vierde editie van ons State of Service rapport 
heeft Salesforce Research een enquête gehouden onder 
klantenserviceprofessionals van over de hele wereld. 
Hierbij is het volgende onderzocht:

     •  Op welke manier de klantenservicenormen 
veranderen tijdens een crisis

    •   Welke strategieën, tactieken en technologieën 
klantenserviceafdelingen voortaan hanteren

  •   Hoe klantenserviceafdelingen omgaan met de 
abrupte veranderingen in hun werkomgeving

  •   Welke impact de anderhalvemetersamenleving heeft 
op de buitendienst en wat hiervan de gevolgen zijn

De data in dit rapport zijn afkomstig van een dubbelblind 
onderzoek dat van 21 augustus tot en met 26 september 
2020 onder 7095 respondenten is gehouden. Het ging 
daarbij om fulltime-klantenserviceprofessionals uit 
33 landen op zes continenten. Niet alle respondenten 
zijn klanten van Salesforce. Zie pagina 47 voor meer 
informatie over de demografische gegevens van de 
doelgroep van het onderzoek.

Door afronding van de cijfers komen niet alle 
totaalpercentages in dit rapport uit op 100%.  
Alle vergelijkende berekeningen zijn uitgevoerd met  
de exacte uitkomsten (de niet-afgeronde cijfers).

Noord-Amerika

Azië/Stille Oceaan

Europa

Midden-Oosten

Afrika

Enquête onder  
meer dan

7000 
serviceprofessionals 
wereldwijd

Salesforce Research biedt datagedreven inzichten waarmee 
bedrijven op een compleet nieuwe manier succes kunnen boeken. 
Bekijk alle rapporten op salesforce.com/research.

Inhoud van dit 
rapport
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In dit rapport spreken we over de 
volgende groepen respondenten.

Besluitvormers
Vicepresidenten, directeuren en 
teamleiders van een klantenservice

Servicemedewerkers
Klantenservicemedewerkers 
die direct contact hebben met 
klanten, op afstand of op locatie, 
inclusief buitendienstmedewerkers

Buitendienstmedewerkers
Klantenservicemedewerkers die 
virtueel of op locatie support 
leveren aan consumenten of 
zakelijke klanten

Centralisten
Kantoormedewerkers die 
alle werkzaamheden van de 
buitendienst coördineren, inclusief 
het inplannen en op pad sturen 
van de buitendienstmedewerkers

Serviceprofessionals
Alle respondenten in dit 
onderzoek, dat wil zeggen  
alle bovenstaande groepen

De respondenten
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Overzicht van 
serviceprestatieniveaus
In dit rapport hebben we de 
respondenten ingedeeld in 
drie prestatieniveaus voor 
salesorganisaties.

54%

13%

33%

van de slechte 
presteerders
beoordeelt de 
klanttevredenheid van hun 
organisatie als matig of slecht

van de gemiddelde 
presteerders
beoordeelt de 
klanttevredenheid van  
hun organisatie als goed

van de uitstekende 
presteerders
beoordeelt de 
klanttevredenheid van hun 
organisatie als uitstekend

Inhoud van 
dit rapport
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Samenvatting

Vanwege de onvoorziene en 
ongekende veranderingen 
waar het bedrijfsleven en de 
maatschappij als geheel mee te 
maken hebben gekregen, hebben 
veel klantenserviceafdelingen 
hun transformatie versneld 
doorgevoerd. Onder andere de 
massale overstap op digitaal 
klantcontact en de noodzaak 
om thuis te werken waren voor 
klantenserviceteams reden om 
hun personeelsbeleid, processen 
en technologie tegen het licht te 
houden.

Een nieuwe norm voor klantcontact
Klanten hebben nu andere verwachtingen, waardoor een nieuw, digitaal 
geörienteerd playbook in opkomst is. 81% van de besluitvormers zegt 
versneld digitale initiatieven te ontplooien .

01

De noodzaak van flexibiliteit bij pieken in de vraag
Terwijl het aantal cases enorm is toegenomen, is het aantal medewerkers 
doorgaans hetzelfde gebleven. Teams moeten daarom overschakelen op 
andere tactieken en tools. 74% van de besluitvormers zegt dat ze nu 
meer afhankelijk zijn van data dan voor de pandemie .

02

Samenwerking tussen de klantenservice en sales, marketing en de rest
Klantenserviceteams gebruiken steeds vaker dezelfde meetgegevens  
en technologie als hun collega's van sales, marketing en e-commerce,  
en hanteren ook vaak dezelfde doelen. 79% van de serviceprofessionals 
zegt dat het onmogelijk is om goede service te leveren zonder dat men 
alle informatie over de klant kan inzien . 

03

Nieuwe carrièremogelijkheden

Servicemedewerkers krijgen een steeds strategischere rol toebedeeld en 
hun waarde wordt ook steeds duidelijker. Ze zijn dan ook positiever over hun 
carrièrekansen. 67% van de servicemedewerkers heeft een duidelijk beeld 
van de groeikansen in hun functie . In 2018 was dat nog 59% .

05

Een andere vorm van personeelsbeheer

Voorlopig zullen we allemaal afstand van elkaar moeten houden. 
Klantenserviceteams zijn daarom nu al bezig om vorm te geven 
aan de toekomstige manier van werken. Slechts 42% van de 
serviceprofessionals denkt dat ze in 2021 buitenshuis kunnen werken .

04

Meer omzet dankzij de buitendienst

Klanten blijven onverminderd enthousiast over service aan huis, 
waardoor investeringen in de buitendienst niet voor niets zijn geweest. 
75% van de besluitvormers zegt dat de buitendienst een essentieel 
onderdeel van hun algehele strategie vormt .

06
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Binnen het bedrijfsleven ligt de macht hoe langer 
hoe meer bij de klant. Die stelt steeds hogere eisen 
aan de manier waarop hij benaderd wordt, waardoor 
de klantenservice strategisch gezien ook steeds 
belangrijker wordt. Nu we midden in een pandemie én 
een economische crisis zitten, vinden klanten het des 

te belangrijker dat de klantenservice en de geleverde 
support van hoge kwaliteit zijn. Servicemedewerkers 
doen dan ook veel meer dan alleen het probleem van 
de klant oplossen: ze zijn inmiddels uitgegroeid tot het 
visitekaartje van het bedrijf.

INLEIDING | Versnelde transformatie van de klantenservice 
vanwege de crises

Als de klantenservice goed 
is, is de kans groter dat ik 

opnieuw een aankoop doe

De ervaringen die een 
bedrijf te bieden heeft 

zijn net zo belangrijk als 
de geboden producten en 

diensten

Vanwege de pandemie stel 
ik nu hogere eisen aan de 

klantenservice

Klanten die het eens zijn met de volgende uitspraken*

Door veranderende behoeften en verwachtingen draait alles om klantgerichtheid 

van de 
servicemedewerkers 

zegt dat hun 
bedrijf hen ziet als 
klantambassadeur

77%

van de 
servicemedewerkers 

zegt dat hun 
bedrijf hen ziet als 
merkambassadeur

78%

91%

80%

59%

* State of the Connected Customer, oktober 2020.
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INLEIDING | Versnelde transformatie van de klantenservice 
vanwege de crises

Onze workflow 
en processen

De benodigde 
technologie

Hoe we klanten te 
woord staan

Serviceprofessionals die zeggen dat het volgende vanwege de 
pandemie is veranderd

Grote veranderingen in het klantenserviceplaybook

Op pagina 37 vind je nog meer uitsplitsingen.

In de derde editie van ons State of Service rapport stond al 
dat de klantenservice een steeds belangrijkere rol speelt bij 
het behalen van een goed bedrijfsresultaat: ruim voor alle 
gebeurtenissen in 2020 dus. Deze trend zet zich voort, maar wat 
betreft de klantenservice is er inmiddels veel meer gaande.

Vrijwel alles is veranderd: bedrijven hebben hun manier van 
werken aangepast, veel medewerkers werken thuis en klanten 
stellen nu andere eisen, die bovendien steeds veranderen. Dat 
betekent dat de klantenserviceteams het klantcontact grondig 
moeten herzien. En dat heeft ingrijpende gevolgen voor de 
manier waarop dit soort teams werken, om nog maar te zwijgen 
over de technologie die ze daarvoor nodig hebben.

78% van de besluitvormers  zegt dat ze als 
gevolg van de pandemie in nieuwe technologie 
hebben geïnvesteerd.

84%

81%

73%
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Voor een goede klantenservice was altijd 
al een gezonde dosis empathie nodig. In 
deze tijd waarin alles anders dan anders 
is, is empathie echter belangrijker dan 
ooit. 71% van de consumenten zegt dat 
bedrijven die zich tijdens de pandemie 
empathisch hebben opgesteld kunnen 
rekenen op hun klandizie .*

Als je een bedrijf runt, kun je niet zonder 
beleid en procedures. Die zijn alleen 
niet altijd even flexibel, waardoor ze 
een negatief effect kunnen hebben op 
de klanttevredenheid. En dat geldt al 
helemaal als de klant geen invloed heeft 
op de situatie. De overgrote meerderheid 
van de klantenserviceteams heeft de 
eigen procedures aangepast om meer 
flexibiliteit te kunnen bieden, maar de 
servicemedewerkers van de allerbeste 
teams weten veel beter hoe ze dat 
moeten aanpakken, zijn daar beter in 
getraind en worden er ook meer toe 
aangezet.

01 Een nieuwe 
norm voor 
klantcontact

Servicemedewerkers die het eens zijn met de volgende uitspraken

In 2020 vormen empathie en flexibiliteit de basis 
voor een goede klantenservice

* Salesforce Consumer & Workforce Series, mei t/m augustus 2020.

Op pagina 37 vind je nog meer uitsplitsingen.

83% van de serviceprofessionals 
zegt dat ze het beleid hebben 
aangepast om hun klanten tijdens 
de pandemie meer flexibiliteit te 
kunnen bieden.

Ik heb duidelijke 
richtlijnen voor 

de mate van 
flexibiliteit die 
ik klanten kan 

bieden

Uitstekende 
vs. slechte 

presteerders

Ik voel me 
gesteund 
door het 

management 
om flexibel 

met klanten te 
kunnen omgaan

Ik ben getraind 
om klanten 

empathisch te 
woord te staan

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Totaal

74%

71%

70%

86%

70%

40%

83%

69%

44%

88%

74%

46%

1,9x

2,2x

1,9x

vaker

vaker

vaker
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68%

Een empatische vorm van klantcontact 
vergt misschien meer aandacht, maar 
hoeft niet noodzakelijk meer tijd te 
kosten. Klanten verwachten nog steeds 
dat hun probleem snel en efficiënt wordt 
opgelost. 83% van de klanten verwacht 
direct te woord te worden gestaan 
wanneer ze contact opnemen met een 
bedrijf . 82% verwacht dat een gesprek 
met één medewerker voldoende is om 
een ingewikkeld probleem op te lossen .*

Meer dan twee derde van de 
serviceprofessionals vindt kwaliteit 
net zo belangrijk als snelheid, maar 
snel hoogwaardige service leveren is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Uit 
zelfevaluaties blijkt dat er nog van alles  
te verbeteren valt als het gaat om het 
snel en efficiënt helpen van klanten.

01 Een nieuwe norm 
voor klantcontact

De mening van serviceprofessionals over kwaliteit en snelheid

Serviceprofessionals die zeggen dat hun organisatie uitblinkt in het volgende

Een goede balans vinden tussen snelheid en kwaliteit blijft lastig

* State of the Connected Customer, Salesforce, oktober 2020.

63% van de servicemedewerkers 
zegt dat het lastig is om een goede 
balans tussen snelheid en kwaliteit 
te vinden.

Reactietijd

Verwerkingstijd

Oplossing bij eerste 
contactmoment

Wachttijd

29%

26%

22%

20%

vindt snelheid 
belangrijker dan kwaliteit

vindt snelheid en 
kwaliteit even belangrijk

vindt kwaliteit 
belangrijker dan snelheid

7%

25%
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Klanten zitten momenteel vooral 
thuis en gaan minder vaak naar de 
winkel of hun werk. Dat zie je terug in 
de enorme toename in activiteit op 
de digitale kanalen. Tegelijkertijd is 
het percentage bedrijven dat klanten 
op locatie helpt gekelderd, terwijl 
communicatiemethoden als online 
chat, berichtenapps en support via 
een beeldverbinding juist met dubbele 
cijfers zijn gegroeid. 87% van de 
serviceprofessionals zegt dat klanten 
sinds de pandemie vaker gebruikmaken 
van digitale kanalen .

Klanten denken dat ze ook na 
deze pandemie gebruik blijven 
maken van digitale kanalen, dus 
klantenserviceafdelingen moeten haast 
maken met hun digitale transformatie.

01 Een nieuwe norm voor 
klantcontact

Schatting van het percentage online interacties met bedrijven*

2019 2020 2021

Klantenservices die naar eigen zeggen de volgende kanalen gebruiken**

Zowel klanten als contactcenters gaan digitaal

Op pagina 40 vind je nog meer uitsplitsingen.

** Jaarlijks groeipercentage wordt berekend aan de hand van de formule (nieuwe waarde – oude waarde)/oude waarde.

81% van de besluitvormers  zegt 
versneld digitale initiatieven te 
ontplooien.

Consumenten

Zakelijke afnemers

0%

50%

100%

42%

43% 59% 59%

63%64%

2018 2020

Telefoon E-mail Online 
formulieren

Social 
media

Kennisdata-
bases

Klantportal Online chat/
livesupport

Berichtenapps Tekstbericht/
sms

Mobiele app Online 
communities

VideosupportPersoonlijk

68%

71%

69%

72%
94%

96%

92%

94%

75%

89%

69%

70%

65%

68%

50%

67%

51%

66%

60%

64%

49%

60%

45%

52%

32%

46%

* State of the Connected Customer, oktober 2020.

T.o.v.  
het jaar 
ervoor -2% -3% -16% +5% +4% +1% +4% +35% +29% +8% +21% +15% +42%
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Totaal

Uitstekende 
presteerders

Gemiddelde 
presteerders

Slechte presteerders

Afhandeling van telefoongesprekken door servicemedewerkers

De telefoon houdt stand als klantenservicekanaal, maar wel in een andere vorm

van de 
serviceprofessionals 

handelt 
ingewikkelde cases 
liever telefonisch af

76%

* State of the Connected Customer, oktober 2020.

54% 46%

44%

45%

56%

56%

55%

44%

Spraakassistenten als Siri en Alexa worden steeds vaker 
voor simpele opdrachten gebruikt. Dat biedt allerlei 
interessante mogelijkheden voor de klantenservice. 57% 
van de serviceprofessionals denkt dat spraakassistenten 
een belangrijk klantenservicekanaal worden .

Toch nemen veel mensen nog steeds liever telefonisch 
contact op met de klantenservice, omdat ze daar het 
meest vertrouwd mee zijn. Klanten zetten de telefoon op 
de tweede plaats (na e-mail) in het rijtje met favoriete 
communicatiemethoden .*

Servicemedewerkers die voor een ingewikkeld probleem 
input van de klant nodig hebben, pakken zelf ook liever 
de telefoon. Ze denken dan ook niet dat telefonisch 
klantcontact binnen afzienbare tijd het onderspit delft. 
Wel verandert de manier waarop dit soort telefoontjes 
worden aangenomen en afgehandeld. De meerderheid 
van de servicemedewerkers, met uitzondering van die van 
slecht presterende teams, handelt telefoongesprekken 
inmiddels vaker af via de computer dan via de telefoon  
op hun bureau.

UITGELICHT | Spraaktoepassingen in opkomst

Via een console/computer Via een telefoon

van de 
serviceprofessionals 
zegt dat de telefoon 
altijd onderdeel blijft 
van de klantenservice

89%

13STATE OF SERVICE,  4 E EDITIE

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


Verhaal van een Trailblazer

SALESFORCE RESEARCH

Een spraaktoepassing voor de klantenservice 
werkt efficiënter en geeft een beter beeld

De meeste telefoontjes die de klantenservice van connectRN 
krijgt, nemen een halve minuut tot een minuut in beslag. 
Die telefoontjes bleken echter niet altijd goed in het systeem 
terecht te komen, met alle gevolgen van dien. Zo waren de 
rapportages over de afgehandelde telefoontjes en het aantal 
afgesloten cases bijvoorbeeld niet correct.

connectRN besloot over te stappen op een nieuwe 
cloudoplossing om het probleem te verhelpen. Dit systeem 
legt alle gesprekken vast, begrijpt wat er wordt gezegd 
en voorziet het hogere management van alle benodigde 
rapportages en case-escalaties. Bovendien zien de 
servicemedewerkers in realtime wat de volgende aanbevolen 
stap is.

tussen aankoop en volledig 
functionele cloudtelefonie

1 maand

ontvangen telefoontjes 
in de eerste vier 
maanden

zoveel 
telefoontjes

3100 3x
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In 2018 zagen we dat 
klantenserviceteams naast hun 
beproefde meetgegevens nog allerlei 
andere KPI's voor het meten van 
customer experience en bedrijfswaarde 
zijn gaan gebruiken. Deze trend zet zich 
voort, waarbij significant meer teams de 
omzet, de afname van het aantal cases 
door selfservice en de klantenbinding 
bijhouden. 

De klanttevredenheid blijft de 
belangrijkste graadmeter voor de 
eigen klantenservice, maar sinds 
kort wordt ook een relatief nieuw 
meetgegeven – de inspanning van 
de klant – tot de essentiële KPI's 
gerekend.

01 Een nieuwe norm voor 
klantcontact

Klantenserviceteams die cijfers over de volgende zaken bijhouden

1 Klanttevredenheid

2 Omzet

3 Klantretentie

4 Inspanning klant

5 Prestaties volgens SLA

De vijf belangrijkste KPI's voor de klantenservice**

Andere maatstaven passen beter bij de klant- en bedrijfsdoelstellingen

** Respondenten: respondenten die het desbetreffende meetgegeven bijhouden.

*  Jaarlijks groeipercentage wordt berekend aan de hand van de formule 
(nieuwe waarde – oude waarde)/oude waarde.

Op pagina 39 vind je nog meer uitsplitsingen.

2018 2020

Klanttevreden-
heid

Klantretentie Gemiddelde 
reactietijd

Gemiddelde 
verwerkingstijd

Ervaring 
van mede-

werkers

Aantal cases 
per service-

medewerker

Prestaties 
volgens  

SLA

Oplossing  
bij eerste  

contactmoment

Customer 
Lifetime  

Value

Kosten per 
contactmo-

ment

Inspanning 
klant 

Minder cases 
door selfservice

Omzet

80% 79% 78% 78% 77% 77%

69%
65%

61% 60%
56%

36%

44%

51% 51%
53%

64%

75%
70%69%

57%

87%

80%

51%

61%

61%

71% van de serviceprofessionals  
zegt dat ze vanwege de pandemie 
andere meetgegevens zijn gaan 
gebruiken of aan hun gebruikelijke 
meetgegevens een andere prioriteit 
hebben toegekend.

T.o.v. 
het jaar 
ervoor*

+9% +57% +38% +13% +11% +3% +19% +31% +29% +0% +19% +37% +55%
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Servicemedewerkers hebben 
aanzienlijk meer flexibiliteit, meer 
communicatiemiddelen en meer KPI's 
gekregen om de ervaring van de klant 
naar een hoger niveau te tillen. De 
grotere drukte bij de klantenservice 
houdt echter geen gelijke tred met het 
aantal nieuwe medewerkers: bedrijven 
zijn in deze onzekere tijden geneigd om 
de hand op de knip te houden. Sterker 
nog, hoewel het merendeel van de 
bedrijven nu meer klantenservice- en 
supportcases afhandelt, zijn hun budget 
en aantal medewerkers hetzelfde 
gebleven of zelfs afgenomen.

Servicemedewerkers hebben niet alleen 
te maken met een enorme toename 
van het aantal cases. Die cases zijn ook 
ingewikkelder en klanten zijn behalve 
bezorgd ook minder snel tevreden.

02 De noodzaak van flexibiliteit 
bij pieken in de vraag

Doorgaans stabiel personeelsbestand, ondanks hogere werkdruk

Wijzigingen tijdens de pandemie

Serviceprofessionals die klanten tijdens de pandemie als volgt beschrijven

Op pagina 38 vind je nog meer uitsplitsingen.

75% van de serviceprofessionals 
zegt dat het toegenomen aantal 
cases tijdens de pandemie voor 
problemen zorgt.

Aantal cases

Budgetten

Personeel

54%

32%

19% 50% 31%

40% 28%

33% 14%

Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen

Bezorgder

Veeleisender

Hebben 
ingewikkeldere cases

Moeilijker tevreden 
te stellen

81%

75%

75%

66%
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Automatisering kan een oplossing 
zijn voor klantenserviceteams die 
tijdens de pandemie kampen met 
een toenemende vraag. Algemene 
informatie ophalen en notities over 
een case invoeren zijn terugkerende 
taken die de servicemedewerker minder 
productief maken en tot frustratie bij de 
klant kunnen leiden. Inmiddels zegt de 
meerderheid van de serviceprofessionals 
dat procedures als het ophalen van 
algemene informatie en het registreren 
van klantfeedback grotendeels 
geautomatiseerd zijn.

Aan automatisering ligt meestal 
kunstmatige intelligentie (AI) ten 
grondslag. Die technologie verzamelt 
informatie, doet aanbevelingen, vult 
velden in en zet bepaalde processen 
in gang, allemaal achter de schermen. 
Sinds 2018 is het percentage 
besluitvormers dat naar eigen zeggen  
AI inzet met circa een derde gestegen.

02 De noodzaak van flexibiliteit 
bij pieken in de vraag

Teams kiezen voor automatisering en AI om hun productiviteit te 
verhogen

Serviceprofessionals die zeggen dat de volgende activiteiten voornamelijk geautomatiseerd of 
handmatig worden afgehandeld

Besluitvormers die zeggen dat hun organisatie AI inzet

* Jaarlijks groeipercentage wordt berekend aan de hand van de formule 
 (nieuwe waarde - oude waarde)/oude waarde.

77% van de servicemedewerkers 
zegt zich dankzij de automatisering 
van routinetaken met ingewikkeldere 
cases te kunnen bezighouden. In 2018 
was dat nog 69%.

Klanten om feedback 
vragen

Algemene informatie 
ophalen

Cases classificeren en 
doorverwijzen

De volgende beste 
stappen aanbevelen

Klantinteracties 
vastleggen

Afrondende werkzaamheden

2018 2020

Voornamelijk geautomatiseerd Voornamelijk handmatig

32%
24%

32%

gestegen

33%

37%

42%

35%

40%

43%

67%

65%

63%

60%

58%

57%

*

Op pagina 42 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Klanten zijn tijdens de 
pandemie meer gebruik 

gaan maken van selfservice

Selfservicekanalen leiden 
tot minder cases

Serviceprofessionals die het eens zijn met de volgende uitspraken Besluitvormers die zeggen dat hun organisatie chatbots inzet

Het toegenomen gebruik van chatbots vergroot de impact van selfservice

* State of the Connected Customer, oktober 2020.
Op pagina 41 vind je nog meer uitsplitsingen.

78%

66%

Selfservice is een andere populaire methode om te 
voorkomen dat servicemedewerkers grote aantallen 
simpele cases moeten afhandelen. Bijna vier van de vijf 
serviceprofessionals zegt dat ze tijdens de pandemie 
een toename van het selfservicegebruik hebben gezien . 
Bijna twee derde denkt dat ze daardoor zelf minder 
cases hoefden af te handelen .

Bij selfservice denk je misschien in eerste instantie alleen 
aan een kennisdatabase en gebruikersforum, maar daar 
komt steeds vaker een geavanceerdere optie bij: de 
chatbot. Sinds 2018 is het gebruik van chatbots –  
meestal op AI-basis – door klantenservices met bijna 
twee derde toegenomen.

UITGELICHT | Selfservice en chatbots helpen (virtueel) een 
handje

65% van de klanten  gebruikt voor simpele dingen liever 
een selfservicevoorziening.*

2018 2020

23%

38% 67%
gestegen

**

** Jaarlijks groeipercentage wordt berekend aan de hand van 
de formule (nieuwe waarde - oude waarde)/oude waarde.
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Minimaal 50% van de serviceprofessionals 
zegt dat de pandemie op allerlei fronten 
aan het licht heeft gebracht wat er niet 
of niet helemaal goed loopt. Technologie 
springt eruit: daar is de meeste ruimte 
voor verbetering. Maar ook de huidige 
staat van de servicekanalen, de manier 
van werken en de vaardigheden van het 
personeel blijken niet toereikend om 
een onvoorziene piek op te vangen.

Besluitvormers hebben meer waardering 
gekregen voor data. Daarmee kunnen 
ze beter inschatten wanneer welke 
mensen waar moeten worden ingezet 
op het moment dat de omstandigheden 
veranderen. 74% van de besluitvormers 
zegt dat ze nu meer afhankelijk zijn van 
data dan voor de pandemie .

Toch hebben de meeste organisaties nog 
lang geen flexibele afdelingen die snel op 
nieuwe ontwikkelingen kunnen inspringen. 
30% van de besluitvormers is uiterst 
bedreven in het nemen van strategische 
beslissingen op basis van data .

02 De noodzaak van flexibiliteit 
bij pieken in de vraag

In crisistijd verschuift de focus naar flexibiliteit en veerkracht

Mate waarin corona het volgende aan het licht heeft gebracht

Gebrek aan 
technologie

Gebrek aan 
servicekanalen

Operationele 
tekortkomingen

Tekortkomingen in 
beleid/protocollen

Ontoereikende 
vaardigheden van 

personeel

20% 39% 28% 12%

14%

11%

13%

18%

28%

32%

30%

32%

39%

39%

34%

38%20%

18%

18%

16%

In grote mate In kleine mateIn gemiddelde mate Helemaal niet
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Klanten zien een bedrijf als één geheel, 
niet als een verzameling aparte afdelingen. 
Wanneer hun ervaring met een bedrijf 
ergens stokt, stappen ze nogal eens over 
naar een concurrent. 76% van de klanten 
verwacht altijd een consistente interactie, 
ongeacht de afdeling waar ze mee te 
maken hebben . 53% heeft echter meestal 
het idee dat sales, de klantenservice en 
de marketingafdeling niet allemaal met 
dezelfde informatie werken .*

Wanneer je je klanten de samenhangende 
ervaring wilt bieden waar ze behoefte aan 
hebben, zul je als eerste je teams op elkaar 
moeten afstemmen. Meer dan twee derde 
van de uitstekend presterende teams 
meldt dat ze samenwerken met marketing 
en e-commerce, en maar liefst 82% werkt 
samen met sales. De slecht presterende 
teams daarentegen melden veel vaker dat 
de afdelingen binnen hun organisatie niet 
voldoende op elkaar zijn afgestemd.

03 Samenwerking 
tussen de 
klantenservice en 
sales, marketing 
en de rest

Serviceprofessionals die zeggen dat ze losstaan van de rest van de organisatie

Slecht presterende teams vormen vaker een eilandje dan 
hun concurrenten

* State of the Connected Customer, oktober 2020.

88% van de klantenserviceteams 
deelt algemene doelen en cijfers met 
sales. In 2018 was dat nog 81%.

Marketing

E-commerce

Sales

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Totaal

31%

30%

18%

29%

29%

45%

26%

29%

46%

14%

17%

31%

Respondenten: serviceprofessionals die werken bij een bedrijf met het volgende team.
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Ik kan alle 
benodigde 

informatie op één 
scherm vinden

57%

48%

33%

Om de ervaring te kunnen bieden 
die klanten verwachten, moeten 
alle teams minimaal hetzelfde doel 
hebben en met dezelfde cijfers werken. 
Serviceprofessionals zijn zich er echter 
van bewust dat de ervaring van de klant 
niet alleen van het contact met de 
klantenservice afhangt.

Binnen de meeste klantenservices 
hebben de medewerkers nu een overzicht 
van alle klantinteracties voor zich, 
dus alle contactmomenten met sales, 
e-commerce en marketing. Alleen het 
merendeel van de slecht presterende 
organisaties is nog niet zover. 83% van 
de klantenserviceafdelingen gebruikt 
hetzelfde CRM-systeem als de marketing- 
en salesafdeling .*

Voor servicemedewerkers blijft het 
alleen lastig om wijs te worden uit 
alle beschikbare informatie. Net iets 
minder dan de helft (48%) van de 
servicemedewerkers zegt dat ze alle 
benodigde informatie op één scherm 
zien. In 2018 was dit nog 44%, dus  
dit is wel enigszins verbeterd.

03 Samenwerking tussen de 
klantenservice en sales, 
marketing en de rest

Servicemedewerkers die zeggen dat ze alle informatie over 
de volgende klantinteracties kunnen inzien

Servicemedewerkers die het eens zijn met de volgende uitspraken

De beste teams werken met een totaalbeeld van de klant

* Respondenten: respondenten die met een CRM-systeem werken.

79% van de serviceprofessionals 
zegt dat het onmogelijk is om 
goede service te leveren als je niet 
alle informatie over de klant kunt 
inzien.

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Verkoop

E-commerce

Marketing

Totaal

Totaal

71%

69%

65%

49%

81%

71%

49%

80%

67%

47%

74%

65%

44%

Respondenten: serviceprofessionals die werken bij een bedrijf met het desbetreffende team.

Uitstekende 
vs. slechte 

presteerders

1,7x

1,7x

1,7x

1,7x

vaker

vaker

vaker

vaker
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zegt dat de IT-afdeling en 
klantenservice samen de 
beslissingen nemen

68%

zegt dat de IT-afdeling niet bij de 
besluitvorming wordt betrokken

zegt dat de IT-
afdeling zelf alle 

beslissingen neemt

6%

25%

Serviceprofessionals die zeggen dat hun servicemedewerkers 
over alle benodigde tools en technologie beschikken

Wat besluitvormers zeggen over de mate waarin IT bij 
beslissingen over klantenservicetechnologie betrokken is

Gedegen samenwerking met IT leidt tot betere tools voor de klantenservice

UITGELICHT | Samenwerking met IT is cruciaal voor de 
transformatie van de klantenservice
Service aan klanten verloopt steeds vaker digitaal en klanten 
verwachten een samenhangende ervaring. Dat betekent dat 
de IT op orde moet zijn. 88% van de besluitvormers vindt IT 
van strategisch belang .

De meeste klantenservices bepalen samen met de IT-afdeling 
welke technologie ze nodig hebben. Slechts 6% van de 
besluitvormers zegt dat ze hun technologiebeslissingen 
zonder overleg met de IT-afdeling nemen, wat nog 
eens onderstreept hoe belangrijk een betrouwbare IT-
gesprekspartner is geworden in dit digitale tijdperk.

Als gevolg van de gekozen digitale strategieën en de 
bijbehorende investeringen is de technologische kant van 
het werk van servicemedewerkers er aanzienlijk beter op 
geworden.

77% van de servicemedewerkers  zegt dat ze alle 
benodigde tools en technologie voor hun werk hebben. 
In 2018 was dat nog 69%.

Uitstekende 
presteerders

Gemiddelde 
presteerders

Slechte 
presteerders

78%

52%

88%

Totaal

78%

Uitstekende  
vs. slechte  

presteerders

1,7x
vaker
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De medewerkers van vrijwel alle 
afdelingen, waaronder ook klantenservice 
en IT, moesten opeens massaal vanuit 
huis gaan werken. Toen we onze 
enquête hielden, werkte meer dan 
de helft van alle serviceprofessionals 
thuis: bijna drie keer zoveel als in 2019. 
Bovendien zegt de meerderheid dat ze 
verwachten in 2021 nog steeds vanuit 
huis te zullen werken, of nog niet zeker 
zijn wat de toekomst gaat bieden. 

Toch zijn serviceprofessionals over het 
algemeen tevreden over de kwaliteit die 
ze kunnen bieden, ondanks dat ze niet in 
de winkel, op kantoor of in het callcenter 
zitten. Ook zegt een aanzienlijke 
meerderheid dat ze, ongeacht waar ze 
zich bevinden, toegang hebben tot de 
benodigde technolgie en informatie om 
hun werk goed te kunnen doen. Met 
name de uitstekend presterende teams 
lopen op dit punt voorop.

04 Een andere vorm van 
personeelsbeheer

Servicemedewerkers die het eens zijn met de volgende uitspraken

Totaal

77%

72%

72%

87%

77%

56%

84%

72%

45%

80%

70%

58%

Ik kan vanaf 
huis bij alle 
benodigde 

data en 
informatie

2019 2020 2021 
(naar verwachting)

Ik heb alle 
benodigde 

tools en 
technologie  
om thuis te 

kunnen werken

Ik kan vanaf 
huis uitstekende 

klantenservice 
bieden

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

19%

54%

29%

Nog eens 28% weet 
niet of ze in 2021 ook 
thuiswerken.

Uitstekende  
vs. slechte 

presteerders

1,6x

1,9x

1,4x

vaker

vaker

vaker

Serviceprofessionals die thuiswerken

Servicemedewerkers kunnen ook elders hun werk doen
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Dankzij de digitale transformatie van VIZIO kunnen 
de medewerkers eenvoudig vanuit huis werken

VIZIO is in Noord-Amerika een grote speler op het gebied van 
HD-tv's en soundbars en heeft meer dan 70 miljoen klanten. 
De klantenservice heeft maar één doel: mensen helpen. 

Toen de servicemanagers hoorden dat er mogelijk een 
lockdown dreigde aan te komen, kwamen ze meteen in 
actie. Voor alle 380 servicemedewerkers regelden ze een 
thuiswerkomgeving, zodat die gewoon hun werk konden 
blijven doen.

In 2019 waren ze al overgestapt op een nieuwe 
klantenserviceconsole met een handige weergave van 
alle benodigde informatie, een intuïtieve interface en 
een geïntegreerde kennisdatabase. Daardoor konden de 
medewerkers ook vanaf huis snel de problemen van hun 
klanten oplossen. De service verliep via digitale kanalen 
zoals chat, sms, social media en selfservice. Daardoor kon 
VIZIO gewoon support blijven bieden ondanks dat de 
callcentermedewerkers allemaal thuis zaten.

zo hoge productiviteit 
via de chat t .o .v . de 
telefoon

4x
kortere gemiddelde 
verwerkingstijd

15%

Verhaal van een Trailblazer
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Uiteraard zitten er nogal wat haken en 
ogen aan het aansturen van je mensen 
als die allemaal thuiswerken. Er zijn dan 
ook maar weinig serviceprofessionals 
die zeggen dat ze uitblinken in het 
trainen van hun thuiswerkende 
medewerkers, en al helemaal niet in  
het inwerken van nieuwe mensen.

Bedrijven die hun medewerkers weer 
op kantoor laten werken – of zelfs 
helemaal nooit dicht zijn geweest – 
lopen tegen andere obstakels aan. 
De meeste mensen hadden voor 
2020 nog nooit gehoord van de 
anderhalvemetersamenleving en 
contactonderzoek. Het is dus niet zo 
raar dat er maar weinig organisaties in 
zijn geslaagd om hun werkomgeving 
coronaproof te maken.

Ook nu zijn het de uitstekend 
presterende teams die er meer van 
overtuigd zijn dat ze op dit punt goed 
scoren. Toch zeggen zelfs zij niet dat ze 
alles 100% voor elkaar hebben, behalve 
als het om afstand houden gaat.

04 Een andere vorm van 
personeelsbeheer

Teams hebben moeite met het nieuwe normaal

Serviceprofessionals die zeggen dat hun organisatie uitblinkt in het volgende

Totaal

30%

25%

22%

20%

19%

39%

37%

49%

19%

16%

23%

11%

9%

12%

35%

14%

8%

30%

15%

10%

Monitoring van de 
gezondheid van 

medewerkers

Training van 
thuiswerkende 

medewerkers

Verhouding 
personeel – aantal 

cases/vraag

Prognose aantal 
cases/vraag

Nieuw personeel 
inwerken vanuit huis

Uitstekende presteerders

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders
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Nieuwe fulltime-medewerkers

Nieuwe parttime-medewerkers

Uitzend-/oproepkrachten

Gedeelde functie

Managers van een klantenserviceafdeling 
kunnen uiteraard zien hoe het ervoor 
staat. Die proberen dan ook een 
personeelsbeleid te voeren dat binnen 
de begroting past, de medewerkers 
voldoende kansen biedt en aan de 
gestelde bedrijfsdoelen voldoet.

Veel bedrijven kiezen nog steeds 
standaard voor fulltime-medewerkers, 
maar meer dan de helft van de teams 
heeft ook parttimers in dienst. De 
vraag naar service fluctueert, dus 43% 
van de teams werkt met uitzend- of 
oproepkrachten.

Nu veel winkels noodgedwongen 
hun deuren hebben moeten sluiten, 
productielijnen stilliggen en er 
allerlei andere veranderingen hebben 
plaatsgevonden, zitten nogal wat 
medewerkers tijdelijk zonder werk. 
Daarom proberen klantenservices het 
personeelstekort ten minste voor een deel 
op te vangen door collega's van andere 
afdelingen aan het werk te zetten.

04 Een andere vorm van 
personeelsbeheer

Personeelsbeleid verandert mee 

Besluitvormers die naar eigen zeggen het volgende personeelsbeleid voeren

62% van de klantenservices 
heeft medewerkers van andere 
afdelingen op de klantenservice 
gestationeerd.

95%

51%

43%

23%

Op pagina 38 vind je nog meer uitsplitsingen.
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In 2018 zeiden klantenservicemanagers 
dat hun afdeling voorheen vooral 
als kostenpost werd gezien, maar 
inmiddels steeds meer als strategisch 
bedrijfsmiddel wordt beschouwd. Tijdens 
een economische crisis is het cruciaal om 
je klanten binnenboord te houden, wat 
het belang van een goede klantenservice 
nog eens onderstreept. Bijna vier van 
de vijf servicemedewerkers zien dat hun 
werk een positieve uitwerking heeft op 
de bedrijfsresultaten, en bijna hetzelfde 
aantal zegt dat ze ook meer waardering 
van het management krijgen.

De klantenservice is er allereerst om 
klanten tevreden te houden, maar 
daarnaast fungeren klantenserviceteams 
hoe langer hoe meer als nieuw en 
waardevol saleskanaal. En dat betekent 
dat ze steeds vaker hogelijk worden 
gewaardeerd, met name in uitstekend 
presterende organisaties.

05 Nieuwe carrière-
mogelijkheden

Serviceprofessionals die zeggen dat het management tijdens de pandemie 
meer waardering heeft voor de strategische waarde van de klantenservice

Servicemedewerkers die een rechtstreeks verband 
zien tussen hun werk en de bedrijfsresultaten

Servicemedewerkers die zeggen dat upselling aan klanten wordt gestimuleerd

Klantenservice krijgt steeds meer inspraak

* Jaarlijks groeipercentage wordt berekend aan de hand van 
de formule (nieuwe waarde - oude waarde)/oude waarde.

Totaal

Totaal

Totaal

78%

79%

54%

86%

78%

59%

89%

78%

61%

66%

51%

37%

Uitstekende 
presteerders

Uitstekende 
presteerders

Uitstekende 
presteerders

Gemiddelde 
presteerders

Gemiddelde 
presteerders

Gemiddelde 
presteerders

Slechte 
presteerders

Slechte 
presteerders

Slechte 
presteerders

Uitstekend presterende organisaties 
zetten 81% vaker  aan tot 
upselling dan slecht presterende 
organisaties.*

Uitstekende  
vs. slechte 

presteerders

1,5x

1,5x

1,8x

vaker

vaker

vaker
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Van servicemedewerkers worden 
tegenwoordig allerlei aanvullende 
vaardigheden verwacht.

Hard skills als productkennis en kunnen 
omgaan met computers worden 
hogelijk gewaardeerd, wat opnieuw 
duidelijk maakt dat servicemedewerkers 
worden gezien als betrouwbare adviseurs 
met voldoende kennis van zaken die goed 
de weg weten in de online omgeving. Die 
vaardigheden moeten wel voortdurend 
op peil worden gehouden, aangezien 
het aanbod en de technologie altijd in 
ontwikkeling zijn. Ook is er vraag naar soft 
skills als communicatieve vaardigheden, 
flexibiliteit en empathie.

05 Nieuwe  
carrièremogelijkheden

Belang van vaardigheden voor service- en supportmedewerkers

Soft skills meer gewaardeerd nu serviceteams een bredere rol vervullen

Op pagina 43 vind je nog meer uitsplitsingen.

77% van de servicemedewerkers 
zegt dat hun rol nu strategischer is 
dan twee jaar geleden. In 2018 was 
dat nog 71%.

Communicatie

Luistervaardigheden

Flexibiliteit

Timemanagement

Empathie

Productkennis

Digitale 
vaardigheden

76%

71%

62%

60%

57%

68%

51% 42%

29%

38%

36%

26%

35%

23% 1%

3%

3%

3%

5%

3%

7%

Zeer belangrijk Niet erg belangrijkEnigszins belangrijk
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Klantenservices hebben andere, 
complexere verantwoordelijkheden 
gekregen en weten ook nog niet welke 
kant het opgaat met het bedrijf en de 
klanten. Ze blijven dan ook investeren 
in tools en trainingsprogramma's om de 
medewerkers klaar te stomen voor hun 
veranderende rol.

Er is een duidelijke toename van on-
demand trainingsmogelijkheden te zien, 
zodat serviceprofessionals hun kennis 
kunnen bijspijkeren op het moment 
dat het hun uitkomt. Tegelijkertijd is 
het percentage servicemedewerkers 
met een duidelijk carrièreperspectief 
evenredig toegenomen.

05 Nieuwe 
carrièremogelijkheden

Investering in training en nieuwe carrièrekansen,  
ondanks economische terugval

Op pagina 43 vind je nog meer uitsplitsingen.

55% van de servicemedewerkers 
zegt dat ze beter moeten worden 
getraind om hun werk naar behoren 
te kunnen doen.

2018 2020

Besluitvormers die 
flink investeren 

in de training van 
servicemedewerkers

Servicemedewerkers 
met een duidelijk 

carrièreperspectief

Serviceprofessionals 
die on-demand 

trainingen kunnen 
volgen

77%
79%

59%

67%

54%

61%
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Serviceprofessionals die vinden dat het met de diversiteit binnen hun 
organisatie uitstekend gesteld is

Klantenservices hebben een diversiteitsprobleem

* State of the Connected Customer, oktober 2020. 

Medewerkers Management

De laatste tijd zijn zaken als discriminatie en achterstelling – 
met name als gevolg van institutioneel racisme – veel in het 
nieuws geweest. Van bedrijven wordt verwacht dat ze daar 
stelling tegen nemen en zelf ook maatregelen nemen om 
dit op de eigen werkvloer te voorkomen. Veel grote merken 
hebben onomwonden duidelijk gemaakt dat ze opkomen 
voor ondervertegenwoordigde minderheden. Ze begrijpen dat 
dit niet alleen het juiste is om te doen, maar dat klanten dit 
ook van hen verwachten. 

Uiteindelijk zeggen daden meer dan woorden, dus ook de 
klantenservice moet – net als elke andere bedrijfsafdeling –  
aan de slag met diversiteit en gelijkwaardigheid op de 
werkvloer. Amper een derde van de serviceprofessionals zegt 
dat het met de diversiteit in het personeelsbestand uitstekend 
gesteld is, en volgens een nog kleiner aantal geldt dit voor het 
management. Individuele medewerkers zijn op dit punt nog 
een stuk kritischer dan managers, met name als het gaat over 
diversiteit in hogere functies.

UITGELICHT | Diversiteit is een must

88% van de klanten  vindt dat bedrijven voor een 
voldoende divers personeelsbestand moeten zorgen.*

Besluitvormers

Servicemedewerkers

34%
30% 32%

23%
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06 Meer omzet dankzij de 
buitendienst

Ondanks de pandemie wordt er nog steeds in de buitendienst 
geïnvesteerd
Besluitvormers die het volgende zeggen*

Op pagina 44 vind je nog meer uitsplitsingen.

** Salesforce Consumer & Workforce Series, mei t/m augustus 2020.

De buitendienst vertoont al jaren een 
stijgende lijn in de servicesector, maar 
de coronacrisis dreigt hier nu een einde 
aan te maken. Buitendienstmedewerkers 
komen immers bij klanten over de vloer. 
Toch vraagt meer dan twee derde van 
de consumenten nog steeds om een 
medewerker die naar hen toekomt.

Gezien de vraag vanuit de markt doen 
besluitvormers er alles aan om hun 
buitendienst in stand te houden. Sinds 
2018 is er wel een verwaarloosbare daling 
te zien in het aantal besluitvormers dat in 
hun buitendienstmedewerkers investeert. 
Ook zien iets minder besluitvormers hen 
als belangrijke factor om meer omzet te 
halen.

70% van de consumenten  zegt 
dat ze nog steeds het liefst een 
medewerker over de vloer krijgen.**

80% van de besluitvormers  zegt 
dat de buitendienst een essentieel 
onderdeel van hun algehele 
strategie vormt.*

2018 2020

De buitendienst zorgt  
voor aanzienlijk  

meer omzet

We investeren flink in 
de buitendienst

80%

75%

71%

69%

* Respondenten: respondenten van bedrijven met een buitendienst.
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Fike maakt haast met digitaal systeem 
om klanten beter van dienst te zijn

Toen het coronavirus toesloeg, voerde Fike versneld zijn 
digitale transformatie door. Binnen twee dagen werkte het 
hele bedrijf dan ook vanuit huis. 

Fike was al een half jaar bezig met de implementatie van 
een nieuwe buitendienstoplossing. Daarmee zou een einde 
komen aan hun ingewikkelde, dure en tijdrovende manier 
van werken, namelijk monteurs naar de locatie van de klant 
laten vliegen om een probleem te verhelpen. Met de nieuwe 
oplossing kunnen de centralisten van Fike nu veel makkelijker 
een monteur met de benodigde vaardigheden inplannen. 

Vanwege corona heeft Fike ook een oplossing 
geïmplementeerd waarmee servicemedewerkers tijdens een 
videogesprek de vragen van de klant kunnen beantwoorden. 
Nu kunnen ervaren monteurs en trainers van Fike via een 
videoverbinding aan monteurs op locatie laten zien  
hoe ze een probleem moeten oplossen, compleet met  
AR-metingen en digitale diagrammen.

minder 
klantenservicekosten

70%
minder 
reiskosten

90%

Verhaal van een Trailblazer
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06 Meer omzet dankzij de 
buitendienst

De buitendienst ligt onder een vergrootglas

Tegenwoordig kun je alles meteen 
opzoeken en direct communiceren. 
Dat heeft ook gevolgen gehad voor 
de buitendienst, waar voorheen 
met anonieme monteurs en 
afspraken met een tijdvenster werd 
gewerkt. Tegenwoordig gebruiken 
de buitendienstmedewerkers en 
centralisten voornamelijk digitale tools, 
maar toch zien ze op allerlei gebieden 
nog volop ruimte voor verbetering. 
Dit geldt zelfs voor de uitstekend 
presterende teams.

Buitendienstmedewerkers die zeggen dat hun organisatie uitblinkt  
in het volgende*

Totaal

41%

36%

33%

30%

30%

27%

Communicatie 
met klanten

Samenwerking 
met collega's

Tijdige 
beschikking over 

informatie over 
klant/case

Voorraad- en 
assetbeheer

Kennisartikelen/
informatie

Coördinatie

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

* Respondenten: respondenten van organisaties met een buitendienst.

Uitstekende  
vs. slechte 

presteerders

3,9x

3,1x

3,2x

3,0x

3,1x

4,1x

vaker

vaker

vaker

vaker

vaker

vaker

61%

34%

16%

52%

30%

16%

49%

26%

16%

46%

24%

15%

46%

22%

14%

42%

22%

10%

75% van de 
buitendienstmedewerkers  zegt 
dat de werkzaamheden op 
locatie gekoppeld zijn aan de 
serviceafdeling van hun organisatie.

33STATE OF SERVICE,  4 E EDITIE



SALESFORCE RESEARCH

Buitendienstmedewerkers die zeggen dat hun werkgever tijdens de pandemie het volgende heeft geregeld

Werkgevers zijn duidelijk begaan met de gezondheid van hun buitendienstmedewerkers

In landen waar sprake is van een lockdown of beperkende 
coronamaatregelen worden buitendienstmedewerkers zowel 
door bedrijven als door de overheid meestal als cruciaal 
gezien. Er is veel aandacht geweest voor de rol die deze 
medewerkers spelen in de voorziening van de basisbehoeften 
en het nog enigszins draaiende houden van de economie. 
Maar de maatregelen die bedrijven nemen om deze medewerkers 
en hun klanten zo goed mogelijk te beschermen mogen ook niet 
onderbelicht blijven. 

Gelukkig zegt de meerderheid van de 
buitendienstmedewerkers dat hun werkgever voldoende 
maatregelen heeft genomen om hen – en ook de klanten die 
ze helpen – tegen het virus te beschermen. Het is nog niet te 
zeggen wat de toekomst gaat brengen, maar het is niet erg 
waarschijnlijk dat het bedrijfsleven en de maatschappij na de 
pandemie weer op de oude voet zullen kunnen doorgaan.

UITGELICHT | Oog voor elkaar tijdens de pandemie

80% van de buitendienstmedewerkers  zegt dat hun 
werkgever de benodigde maatregelen heeft genomen om 
hen tijdens de pandemie te beschermen.

68% van de buitendienstmedewerkers 
denkt dat de buitendienst door de pandemie 
blijvend is veranderd.

Beter schoonmaken/
ontsmetten

Maatregelen om afstand 
te kunnen houden

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Training in veilige 
klantinteracties

Regelmatige welzijnscheck 
voor medewerkers

74%

71%

65%

60%

73%

34STATE OF SERVICE,  4 E EDITIE



SALESFORCE RESEARCH

De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat je je klanten vanaf 
elke plek moet kunnen helpen. Ook is nu duidelijk hoe 
belangrijk het is dat je service voor iedereen toegankelijk 
is, ongeacht de beperking die iemand heeft. Een ruime 
meerderheid van de serviceprofessionals zegt dat er 

zowel voor klanten als voor de eigen medewerkers allerlei 
toegankelijkheidsprocedures, -processen en -technologieën 
aanwezig zijn. Het aantal professionals dat vindt dat de 
klantenservice voor alle betrokkenen volledig toegankelijk  
is, ligt echter beduidend lager.

VOORUITBLIK | Inclusieve en toegankelijke klantenservice

Serviceprofessionals die zeggen dat het volgende geregeld 
is om de klantenservice voor klanten en medewerkers 
toegankelijk te maken

Ondanks alle inspanningen is de toegankelijkheid voor klanten en medewerkers nog steeds niet afdoende geregeld

Officieel beleid

De juiste 
technologie

Vastgelegde processen

Voor klanten Voor medewerkers

Serviceprofessionals die zeggen dat ze de juiste voorzieningen 
hebben voor klanten en medewerkers met

Fysieke beperking

Spraakbeperking

Auditieve beperking

Visuele beperking

Cognitieve beperking

Voor klanten Voor medewerkers

80%

80%

78%

80%

78%

79%

71%

68%

61%

57%

58%

57%

58%

55%

55%
53%

Op pagina 45 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Serviceprofessionals die het eens zijn met de volgende uitspraken

Vanwege de pandemie 
hebben we onze processen 

en workflows aangepast

Tijdens de pandemie hebben 
we ons beleid aangepast om 

flexibeler met onze klanten 
om te kunnen gaan

Vanwege de pandemie 
hebben we andere 
technologie nodig

Vanwege de pandemie 
hebben we in nieuwe 

technologie geïnvesteerd*

Het management heeft tijdens 
de pandemie meer waardering 

voor de strategische waarde 
van service en support

Vanwege de pandemie 
staan we klanten nu 

anders te woord

Vanwege de pandemie hebben 
we onze meetgegevens/KPI's 
gewijzigd of daar een andere 

prioriteit aan toegekend

We zijn nu meer 
afhankelijk van data 

dan voor de pandemie

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders B2B2C B2B B2C

87%

84%

77%

88%

83%

69%

85%

80%

71%

86%

75%

65%

86%

78%

59%

77%

73%

66%

78%

70%

58%

78%

70%

57%

82%

81%

86%

83%

80%

84%

79%

79%

82%

82%

75%

76%

81%

78%

77%

74%

65%

76%

73%

68%

71%

74%

69%

69%

* Respondenten: besluitvormers.
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Wijzigingen tijdens de pandemie

Uitstekende presteerders

Uitstekende presteerders

Slechte presteerders
Slechte presteerders

Gemiddelde presteerders
Gemiddelde presteerders

Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen

40%

29%

22%

37%

40%

48%

24%

30%

30%

Uitstekende presteerders

Slechte presteerders

Gemiddelde presteerders

24%

16%

15%

47%

51%

51%

29%

68%

61%
52%

32%

33%

Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen

Budgetten

Personeel

Klantenservices die tijdens de pandemie 
medewerkers van andere afdelingen hebben ingezet 
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Klantenserviceteams die cijfers over de volgende zaken bijhouden

Klanttevredenheid Klanttevredenheid Omzet

Inspanning klant Omzet Klanttevredenheid

Klantretentie Klantretentie Gemiddelde verwerkingstijd

Customer Lifetime Value Inspanning klant Prestaties volgens SLA

Omzet Prestaties volgens SLA Klantbehoud

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

93%

83% 85% 83% 81%
85%

76% 75%

68%
72% 71%

63%

86%88%

79% 79% 78% 77% 78%

68%
65%

59% 59% 57% 55%

79%

69%
65% 66% 67%

65%

56% 54%

46%
49%

41% 42% 43%

70%

Klanttevre-
denheid

Gemiddelde 
reactietijd

Omzet Klantretentie Gemiddelde 
verwerkingstijd

Aantal cases 
per service-

medewerker

Ervaring van 
medewerkers

Oplossing 
bij eerste 

contactmoment

Kosten per 
contactmoment

Customer 
Lifetime 

Value

Inspanning 
klant

Minder 
cases door 
selfservice

Prestaties 
volgens SLA

De vijf belangrijkste KPI's voor de klantenservice*

* Respondenten: respondenten die het desbetreffende meetgegeven bijhouden.

1 1 1

2

3

4

5

2 2

3 3

4 4

5 5

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders
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Serviceteams die naar eigen zeggen de volgende kanalen gebruiken

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

94%
92%

76% 78%
75% 74% 75% 73%

66% 66%

60%
53%

75%

94% 93%

72%
69% 70% 68% 66% 65% 65%

58%

49%

43%

75%

94%

87%

60% 58% 57%
54% 53%

49%

58%

49%

42%

35%

76%

Telefoon E-mail Persoonlijk Online 
formulieren

Social 
media

Kennisdatabases Klantportals Berichtenapps Tekstbericht/
sms

Mobiele 
apps

Online 
communities

VideosupportOnline  
chat/

livesupport
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Besluitvormers die zeggen 
dat hun teams AI inzetten

Besluitvormers die zeggen dat 
hun teams chatbots inzetten

Uitstekende 
presteerders

Toename*

+35%

Slechte 
presteerders

Gemiddelde 
presteerders

B2B2C

B2C

B2B

2018 2020 2018 2020

2018 2020 2018 2020

Uitstekende 
presteerders

Slechte 
presteerders

Gemiddelde 
presteerders

* Toenamepercentage wordt berekend aan de hand van de formule (nieuwe waarde – oude waarde)/oude waarde.

34%

21%

46%

30%

12%

18%

25%

35%

15%

37%

22%

32% 39%

20%

40%

13%

40%

23%

26%

13%

38%

20%

48%

27%

+44%

+50%

+40%

+147%

+45%

Toename*

+74%

+92%

+96%

+61%

+208%

+95%

Toename* Toename*

B2B2C

B2C

B2B
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Serviceprofessionals die aangeven dat de volgende activiteiten voornamelijk geautomatiseerd of 
handmatig worden afgehandeld

Algemene informatie 
ophalen

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Klanten om feedback 
vragen

Cases classificeren en 
doorverwijzen

De volgende beste 
stappen aanbevelen 

Klantinteracties 
vastleggen

Afrondende 
werkzaamheden

Voornamelijk 
handmatig

Voornamelijk 
handmatig

Voornamelijk 
geautomatiseerd

Voornamelijk 
geautomatiseerd

25% 54%75% 67% 46%

26% 56%

27% 58%

29% 62%

33% 60%

32% 60%

74% 65% 44%

73% 62% 42%

71% 58% 38%

67% 56% 40%

68% 54% 40%

Voornamelijk 
handmatig

Voornamelijk 
geautomatiseerd

33%

35%

38%

42%

44%

46%

42STATE OF SERVICE,  4 E EDITIE



SALESFORCE RESEARCH

Serviceprofessionals die de 
vaardigheden van hun team als 
uitstekend beoordelen 

Serviceprofessionals die het eens zijn 
met de volgende uitspraken

Productkennis We investeren flink 
in de training van 

servicemedewerkers*

Ik heb een duidelijk beeld 
van mijn carrièrekansen**

Communicatie

Luistervaardigheden

Flexibiliteit

Timemanagement

Digitale vaardigheden

Empathie

Ik kan op aanvraag 
trainingen volgen

Ik moet beter worden 
getraind om mijn werk naar 
behoren te kunnen doen**

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

* Respondenten: besluitvormers. 
** Respondenten: servicemedewerkers.

76%

65%

44%

75%

64%
39%

72%
60%

38%

67%
54%

35%

64%

49%
31%

63%

47%

31%

62%

51%

32%

87%

78%

59%

83%

66%

36%

71%

59%
48%

55%

54%

62%
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Besluitvormers die het volgende zeggen

Buitendienstmedewerkers die het eens zijn met de volgende uitspraken

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

B2B2C B2B B2C

We investeren flink in 
de buitendienst

Mijn werkgever heeft het beleid en de 
procedures in verband met de pandemie 

effectief aan klanten gecommuniceerd

Mijn werkgever heeft het beleid en de 
procedures in verband met de pandemie 

effectief aan het personeel gecommuniceerd

Mijn werkgever heeft tijdens de pandemie 
de benodigde maatregelen genomen om 

me tegen het virus te beschermen*

De buitendienst zorgt voor 
aanzienlijk meer omzet

De buitendienst is een 
essentieel onderdeel van 

onze algehele strategie

* Alleen buitendienstmedewerkers. Alle data zijn afkomstig van reacties van besluitvormers van een organisatie met 
een buitendienst, buitendienstmedewerkers of centralisten.

86%
80%

62%

84%
74%

55%

80%
65%

46%

84%
79%

78%

78%
75%

73%

71%
70%

64%

89%
83%

62%

88%
80%

60%

89%
82%

52%
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Serviceprofessionals die zeggen dat ze de 
juiste voorzieningen hebben voor klanten 
met

Serviceprofessionals die zeggen dat ze 
de juiste voorzieningen hebben voor 
medewerkers met

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Fysieke 
beperking

Fysieke 
beperking

Spraakbeperking Spraakbeperking

Cognitieve 
beperking

Auditieve 
beperking

Auditieve 
beperking

Visuele 
beperking

Visuele 
beperking

Cognitieve 
beperking

78%
71%

55%

72%
59%

44%

65%
53%

41%

68%
56%

43%

68%
55%

43%

75%
67%

52%

68%
55%

40%

68%
54%

40%

67%
52%

38%

63%
51%

36%

45STATE OF SERVICE,  4 E EDITIE



DEMOGRAFISCHE 
INFORMATIE



SALESFORCE RESEARCH

Demografie van het onderzoek

Land
Argentinië .......................................................... 4%

Australië ............................................................ 3%

België ................................................................. 2%

Brazilië ............................................................... 4%

Canada .............................................................. 4%

Denemarken ................................................... <1%

Duitsland ........................................................... 4%

Filipijnen ............................................................ 4%

Finland ............................................................. <1%

Frankrijk ............................................................. 4%

Hongkong .......................................................... 3%

India ................................................................... 4%

Indonesië .......................................................... 3%

Israël ................................................................ <1%

Italië ................................................................... 4%

Japan ................................................................. 4%

Maleisië ............................................................. 3%

Mexico ............................................................... 4%

Nederland ......................................................... 4%

Nieuw-Zeeland ................................................. 1%

Noorwegen ..................................................... <1%

Polen .................................................................. 4%

Singapore .......................................................... 3%

Spanje ................................................................ 8%

Thailand ............................................................. 3%

Verenigd Koninkrijk .......................................... 4%

Verenigde Arabische Emiraten ....................... 1%

Verenigde Staten .............................................. 7%

Vietnam ............................................................. 3%

Zuid-Afrika ......................................................... 4%

Zuid-Korea ......................................................... 4%

Zweden ............................................................ <1%

Zwitserland ....................................................... 1%

Bedrijfstak
Auto-industrie ................................................... 3%

Communicatie .................................................. 5%

Consumptiegoederen ...................................... 8%

Energie en nutsvoorzieningen ........................ 3%

Financiële dienstverlening .............................. 7%

Gezondheidszorg .............................................. 8%

Horeca ............................................................... 4%

Life sciences en biotechnologie ..................... 1%

Maakindustrie ................................................... 9%

Media en entertainment ................................. 3%

Non-profit ......................................................... 2%

Overheid............................................................ 6%

Overig ................................................................ 7%

Retail .................................................................. 9%

Technologie ...................................................... 8%

Transport ........................................................... 5%

Zakelijke dienstverlening ............................... 11%

Bedrijfsmodel
B2C .................................................................. 47%

B2B ................................................................... 23%

B2B2C .............................................................. 29%

Hiërarchische positie
VP+ ..................................................................... 7%

Teamleider, manager of directeur ................ 43%

Individuele medewerker ............................... 50%

Rollen van individuele 
medewerkers
Servicemedewerker op kantoor/in winkel ..... 67%

Buitendienstmedewerker .............................. 23%

Centralist ........................................................... 9%
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SALESFORCE RESEARCH

NAAR DE DATA >

Het 360-blog
Blijf op de hoogte van de nieuwste tips voor 
alles wat met klantenservice te maken heeft. 

Salesforce Service Cloud
Kijk hoe je met Service Cloud en het Customer 
360-platform vanaf elke locatie betrouwbare service 
kunt leveren.

NAAR HET BLOG >

RONDLEIDING >

Segmentering per land en bedrijfstak
Bekijk de interactieve data uit State of Service in Tableau.

Meer weten?
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https://public.tableau.com/views/StateofServicebyCountry/Country?:language=en&:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link
https://www.salesforce.com/nl/blog/category/service/
https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-service/
https://www.salesforce.com/blog/category/service/
https://www.salesforce.com/form/demo/crm-service-demos/



