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Simon Mulcahy 
aan het woord

Ons vierde "State of the Connected Customer" rapport geeft inzicht in 
een wereld die flink aan verandering onderhevig is door crisissen op het 
gebied van economie, gezondheid, leiderschap, sociale rechtvaardigheid 
en het klimaat. Werk en privé lopen meer door elkaar heen, en 
consumenten verwachten van bedrijven dat ze zich hierop aanpassen.

In deze onzekere tijden wilden we het veranderende landschap van 
klantbetrokkenheid eens goed onder de loep nemen. Wat we ontdekten, 
was dat het gedrag en de verwachtingen van de klant radicaal, in snel 
tempo blijvend zijn veranderd. Naarmate onze fysieke wereld kleiner 
wordt, heeft de noodzaak voor bedrijven om te digitaliseren een 
abrupt omslagpunt bereikt. Klanten eisen digitaal gebruiksgemak en 
verwachten meer dan ooit dat merken innoveren. Ze willen niet alleen 
een persoonlijke ervaring, maar ook een empathische ervaring.

Al deze crisissen beïnvloeden niet alleen de digitale inspanningen 
van bedrijven, maar laten bovendien zien hoe belangrijk het is om 
vertrouwen te winnen door alle betrokken partijen ondersteuning en 
aandacht te bieden. Van medewerkers en klanten tot aandeelhouders 
en de maatschappij als geheel. Als organisatie die het bedrijfsleven 
beschouwt als platform voor verandering, denken we dat dit het 
moment is waarop de transformatie plaats zou moeten vinden. 

In een wereld die voortdurend verandert, ontstaan nieuwe kansen die 
vindingrijk en innovatief beantwoord moeten worden. Door in deze 
lastige tijd te luisteren naar digitaal verbonden klanten en op flexibele 
wijze aan hun verwachtingen te voldoen, zullen bedrijven die sterker en 
veerkrachtiger uit de strijd komen zich onderscheiden van bedrijven die 
moeite hebben overeind te blijven. Ik hoop van harte dat deze inzichten 
je helpen een weg te vinden in onze nieuwe wereld.

Salesforce Chief Innovation Officer

Simon Mulcahy
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Voor de vierde editie van het "State of the 
Connected Customer" rapport ondervroeg 
Salesforce Research wereldwijd 12.000 
consumenten en 3600 zakelijke afnemers 
over de volgende onderwerpen:

 y Hoe verwachtingen en gedrag van 
consumenten in de loop van een 
aanhoudende crisis veranderen

 y Welke criteria consumenten gebruiken 
om merken te beoordelen in een 
steeds verder digitaliserende wereld

 y Of de snelle en grootschalige 
verschuiving naar digitaal van invloed 
zal zijn op de verwachtingen van 
consumenten op de lange termijn

 y Waarom en hoe consumenten op 
nieuwe en ongekende manieren 
verwachten dat bedrijven zich 
verantwoorden voor hun handelswijze

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

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

Inhoud van 
dit rapport

De gegevens in dit rapport zijn afkomstig uit een dubbelblind onderzoek 
in 27 landen verdeeld over 6 continenten, dat werd uitgevoerd van 16 
juli t/m 18 augustus 2020. De gegevens zijn zodanig gewogen dat ze 
de algehele bevolking nauwkeurig vertegenwoordigen. Geen van de 
ondervraagden is werkzaam bij Salesforce. Voor meer informatie over de 
demografische gegevens van het onderzoek, zie pagina 40.

3600
wereldwijd 
ondervraagde 
zakelijke afnemers 

12.000 
wereldwijd 
ondervraagde 
consumenten 
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Samenvatting
Een reeks aanhoudende crises 
hebben hun impact gehad op 
alle aspecten van het leven. Eén 
daarvan is de fundamentele 
verschuiving in de manier waarop 
consumenten zich verbonden 
voelen met merken. De invloed 
die dit heeft op alle soorten 
bedrijfssectoren moeten we zeer 
serieus nemen.

Empathie, een persoonlijke 
benadering, gebruiksgemak 
en digitale transformatie zijn 
cruciaal voor klantrelaties. 
Nu consumenten de rol van 
bedrijven in de maatschappij 
onder de loep nemen, wordt 
het idee van kapitalisme 
onder belanghebbenden 
steeds vaker meegewogen 
bij aankoopbeslissingen.

Klantrelaties zijn essentieel tijdens een crisis

De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben de relaties tussen consumenten 
en merken op hun kop gezet. In een tijd waarin onzekerheid en verwarring 
de boventoon voeren, krijgen merken de kans om vertrouwen te winnen en 
te versterken met zowel nieuwe als bestaande klanten. Volgens 90% van de 
consumenten wordt de betrouwbaarheid van een bedrijf weerspiegeld door de 
wijze waarop het met een crisis omgaat.

01

Onderscheid jezelf door begrip en gebruiksgemak

Terwijl ieder zijn eigen weg probeert te vinden in tijden van verandering en 
onzekerheid, is het cruciaal om de unieke behoeften, verwachtingen en 
uitdagingen van consumenten te erkennen en ondersteunen. Dit geldt ook voor 
het bieden van een gebruiksvriendelijke, verbonden klantervaring die de lasten 
kan verlichten in een stressvolle tijd. 54% van de consumenten geeft aan vaak de 
indruk te hebben dat sales, service en marketing onderling geen informatie delen.

02

De digitale noodzaak bereikt het moment van de waarheid

Volledig digitaal gedrag is iets blijvends - consumenten ontwikkelen nieuwe 
gewoontes die niet zomaar zullen verdwijnen. Nu digitale oplossingen steeds 
gewoner worden, verwachten consumenten dat bedrijven hun activiteiten 
digitaliseren voor persoonlijke contacten via verschillende kanalen. Dit hangt 
grotendeels af van het gebruik van persoonlijke gegevens en consumenten eisen 
hierin een grotere zorg en transparantie. 88% van de consumenten verwacht dat 
bedrijven hun digitale activiteiten zullen versnellen vanwege COVID-19.

03

Klanten verwachten dat merken hun waarden laten zien

De te lang uitgestelde aanpak van sociale, economische en ecologische problemen 
is op de voorgrond getreden, en de maatschappij verwacht dat bedrijven hun 
steentje zullen bijdragen aan het rechtzetten van de fouten. Door alleen aandacht 
te schenken aan de verantwoordelijkheden tegenover de aandeelhouders, 
komen de bedrijfsresultaten in gevaar. 86% van de consumenten zegt dat de 
maatschappelijke rol van bedrijven aan het veranderen is.

04
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Door een wereldwijde pandemie zoals 
onze samenleving die al ruim een eeuw 
niet meer had meegemaakt, zijn alle 
aspecten van ons privé- en werkleven 
veranderd. Van de manier waarop we 
contact hebben met elkaar en hoe we 
ons verplaatsen tot (voor sommigen van 
ons) de plek waar we werken, ziet ons 
dagelijks leven er een stuk anders uit dan 
aan het begin van 2020.

De klant-merkrelatie is niet immuun 
voor een dergelijke vloedgolf aan 
veranderingen. Of klanten nu kopen als 
particulier of namens hun bedrijf, de 
ogenschijnlijk plotselinge verschuiving 
naar een volledig digitale levensstijl heeft 
gevolgen die veel verder reiken dan onze 
huidige crises.

Deze nieuwe dynamiek, evenals de 
bijbehorende economische onzekerheid, 
stelt bedrijven in tal van sectoren voor 
uitzonderlijke uitdagingen. Maar het 
biedt ook de kans om de manier waarop 
ze contact leggen met klanten, en ze 
uiteindelijk waarde te bieden, opnieuw 
vorm te geven.

01 Klantrelaties zijn 
essentieel tijdens 
een crisis

Klanten die zeggen dat de volgende zaken zijn veranderd in de loop van 2020

Ongekende veranderingen vinden in realtime plaats 

Verkrijgen van goederen 
en diensten

63%

In contact komen met bedrijven

57%

Hun leven speelt zich offline af Hun leven speelt zich online af

62%

Op pagina 29 en 30 vind je nog meer uitsplitsingen.

62%
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Ondanks de verandering die bedrijven 
en consumenten met een ongekende 
snelheid en omvang heeft geraakt, blijft 
de klantervaring onbetwist nummer één 
als onderscheidende factor ten opzichte 
van concurrenten. Volgens onderzoek 
fungeert de klantervaring, samen met 
de tevredenheid van medewerkers, 
als omzetgenerator.* 

80% van consumenten vindt een 
vlekkeloos klantencontact net zo belangrijk 
als de productkwaliteit — hetzelfde aandeel 
als tijdens de economische groei van 2018. 
Dat cijfer omvat 83% van alle millennials, 
evenals 85% van de zakelijke afnemers, 
wiens hoge standaard het grote belang van 
de klantervaring voor zowel B2B als B2C-
bedrijven nog eens extra benadrukt.

Uitzonderlijke ervaringen dragen niet 
alleen bij aan de verkoop — ze helpen 
bedrijven ook bij het opbouwen van 
relaties. 53% van de consumenten geeft 
aan een emotionele band te voelen met 
de merken waar ze het meest van kopen.

01 Klantrelaties zijn 
essentieel tijdens 
een crisis In tijden van crisis blijft de klantervaring een belangrijke 

onderscheidende factor

De ervaringen die een bedrijf te bieden heeft, 
zijn net zo belangrijk als de producten en diensten

Zakelijke afnemer

Consument80%

79%

85%

Op pagina 27 en 28 vind je nog meer uitsplitsingen. 
* "The Experience Equation," Salesforce in samenwerking met 
Forbes Insights, oktober 2020.
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54%

54%

Alle bedrijven, ongeacht of ze al eerder 
uitzonderlijke ervaringen hebben geleverd 
of niet, staan op dit moment voor de 
uitdaging om aan compleet nieuwe 
verwachtingen en wensen te voldoen, die 
voor het grootste deel digitaal zijn.

Hoewel een meerderheid (54%) van 
de consumenten vindt dat bedrijven 
nieuwe producten en diensten zouden 
moeten aanbieden naar aanleiding van 
COVID-19, is dat nog altijd aanzienlijk 
minder dan de 69% die wil dat bedrijven 
de producten en diensten die ze lange 
tijd hebben gekocht, gaan vertalen naar 
nieuwe formats (namelijk digitale versies 
van een persoonlijke benadering). Vooral 
Generatie Z heeft een sterke behoefte aan 
digitale innovatie.

Nieuwe manieren van klantbetrokkenheid, 
o.a. via digitale kanalen, zijn bovendien 
populair in een meer sociaal 
afstandelijke wereld, met name onder 
jongere generaties.

01 Klantrelaties zijn 
essentieel tijdens 
een crisis Digitale innovatie zorgt voor een nieuwe standaard 

in klantbetrokkenheid 

Acties die bedrijven volgens consumenten 
moeten ondernemen n.a.v. COVID-19

Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z

64%

45%

55%

55%

57%

53%

46%

61%

70%

71%

77%

61%

Nieuwe manieren 
aanbieden om 

bestaande producten/
diensten te kopen (bijv. 

digitale versies van 
traditionele, persoonlijke 

benaderingen)

Nieuwe manieren 
aanbieden van 

klantbetrokkenheid 

Nieuwe typen producten 
en diensten aanbieden

69%88% van alle consumenten 
verwacht dat bedrijven hun digitale 
initiatieven versnellen door de 
COVID-19-uitbraak.

Totaal
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De groei in online bedrijvigheid is niet 
de enige omslag voor consumenten 
waar bedrijven mee moeten zien om 
te gaan. Dit is bij uitstek het moment 
voor bedrijven om op tal van fronten 
de manier waarop ze te werk gaan, 
contact leggen met klanten en een 
bijdrage leveren aan de maatschappij 
eens grondig te herzien. 

Van hoe ze omgaan met het milieu en 
de service en support die ze bieden, 
tot de kern van hun bedrijfsmodellen 
zelf: de overgrote meerderheid van de 
klanten geeft aan dat er sprake is van 
een middelmatige of sterke behoefte 
aan verbetering. 

De hoeksteen van elke relatie, 
vertrouwen, steekt met kop en 
schouders uit boven alle andere 
noodzakelijke factoren. 99% van 
de klanten vindt dat bedrijven hun 
betrouwbaarheid moeten vergroten.

01 Klantrelaties zijn 
essentieel tijdens 
een crisis Klanten verwachten merkvernieuwing

Mate van zakelijke verbeteringen die volgens consumenten 
noodzakelijk zijn

Betrouwbaarheid

Milieupraktijken

Service en support

Producten

Sociale praktijken

Technologie

Bedrijfsmodellen

60%

55%

50%

46%

45%

44%

35%

32%

34%

41%

44%

42%

43%

49%

7%

9%

8%

9%

11%

11%

14%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

2%

Sterke behoefte

Middelmatige behoefte

Weinig behoefte

Geen behoefte

78%van de klanten geeft aan dat 
de crises van dit jaar bedrijven 
zouden moeten aanzetten tot 
verbeteringen.

Op pagina 34 en 35 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Dat het cruciaal is om het vertrouwen 
van klanten te winnen is niets nieuws, 
maar het belang hiervan wordt nog eens 
onderstreept nu we ons te midden van 
een kettingreactie aan crises bevinden. 
Vandaag de dag leggen klanten niet 
alleen meer nadruk op het belang van 
vertrouwen in hun relaties met merken, 
maar leggen ze de lat ook hoger als het 
gaat om het winnen van dat vertrouwen. 

Naarmate normen en wereldbeelden 
verschuiven en de acties van organisaties 
nog meer onder een vergrootglas komen 
te liggen, hebben deze acties grotere 
gevolgen voor de publieke opinie. Deze 
acties kunnen de doorslag geven in de 
beslissing van klanten om een relatie 
met een merk wel of niet voort te zetten 
of aan te gaan.

01 Klantrelaties zijn 
essentieel tijdens 
een crisis

vertrouwt een bedrijf 
minder vanwege de 
manier waarop het 
reageerde op de crises 
van dit jaar

31%
vertrouwt een bedrijf 
meer vanwege de 
manier waarop het 
reageerde op de 
crises van dit jaar

51%

Er zijn nieuwe impulsen om vertrouwen te winnen, of 
misschien ook niet

Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

Een bedrijf kan 
niet makkelijk mijn 
vertrouwen winnen

54%
61%

De betrouwbaarheid 
van een bedrijf is nu 
belangrijker dan een 

jaar geleden

73%

82%

2019

2020

Volgens 90% van de consumenten 
wordt de betrouwbaarheid van een 
bedrijf weerspiegeld door de wijze 
waarop het omgaat met een crisis.

Op pagina 42 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Hoewel het merendeel van de bevolking 
er over het algemeen vertrouwen in heeft 
dat bedrijven eerlijk zijn en handelen met 
andermans belangen in het achterhoofd, 
heeft een significante minderheid, in 
sommige gevallen een derde of meer, 
hier zijn twijfels over. Deze personen 
zetten niet alleen vraagtekens bij de 
klantgerichtheid van bedrijven, maar ook 
bij hun prestaties als maatschappelijk 
verantwoorde ondernemingen. 

Een generatiebreed perspectief blijkt op 
een verrassende manier waardevol te 
zijn voor bedrijven die meer vertrouwen 
willen kweken. Babyboomers, met hun 
uitgebreide levenservaring, zijn over het 
algemeen de meest sceptische generatie 
als het gaat om de acties en motivaties 
van bedrijven. De jongste generatie, 
Generatie Z, komt daar echter vlak 
achteraan. Generatie Z-klanten twijfelen 
zelfs iets sneller aan de eerlijkheid van 
een bedrijf dan babyboomers. Millennials 
zijn daarentegen de generatie met het 
meeste vertrouwen.

01 Klantrelaties zijn 
essentieel tijdens 
een crisis Met name Boomers en Zoomers zijn sceptisch

Wat consumenten zeggen

Ik heb er geen 
vertrouwen in 

dat bedrijven de 
waarheid spreken

Ik heb er geen 
vertrouwen in 
dat bedrijven 

het belang van 
de maatschappij 

voorop stellen

Ik heb er geen 
vertrouwen in 
dat bedrijven 

het belang 
van klanten 

voorop stellen

48% van klanten geeft aan 
bedrijven over het algemeen 
te vertrouwen.

Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z

Totaal

42%

41%

36%

45%

40%

37%

44%

42%

36%

31%

35%

44%

41%

39%

50%

Op pagina 27 en 28 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Verkopers voldoen niet aan de verwachtingen van zakelijke 
afnemers wanneer ze geen begrip tonen voor hun unieke 
omstandigheden en producten pushen in plaats van 
oplossingen te bieden. In ons laatste onderzoek onder 
salesprofessionals gaven toppresteerders — die slechts 9% 
van de respondenten uitmaken en het meeste vertrouwen 
hebben in hun eigen vermogen om deals te sluiten — 24% 
meer dan hun minder goed presterende concurrenten aan 
dat ze persoonlijk contact maakten met klanten.*

In B2B-relaties winnen verkopers klantvertrouwen 
door oplossingen op maat aan te bieden op basis van 
een aantoonbaar inzicht in de unieke uitdagingen en 
doelstellingen van een bedrijf.

Uitgelicht: B2B-relaties voldoen niet aan de verwachtingen

Tijdens economische neergang met krappe budgetten en 
zakelijke afnemers die strikte prioriteiten stellen in hun 
investeringen, zijn deze adviserende vertrouwensrelaties des 
te belangrijker.

van de zakelijke afnemers verwacht dat 
verkopers een duidelijk inzicht hebben 
in de activiteiten van hun bedrijf85%

van de zakelijke afnemers vindt dat 
verkopers vaak niet voldoende inzicht 
hebben in de activiteiten van hun bedrijf57%

van de zakelijke afnemers verwacht 
dat verkopers oplossingen ontwikkelen 
in plaats van simpelweg hun product 
te pushen

66%
van de zakelijke afnemers vindt dat de 
meeste verkoopcontacten zich richten 
op producten in plaats van oplossingen63%

van de zakelijke afnemers verwacht 
dat verkopers een adviserende 
vertrouwensrelatie met hen opbouwen

van de zakelijke afnemers geeft aan dat 
de meeste verkoopcontacten aanvoelen 
als transacties73%

84% van de zakelijke afnemers zal eerder van een bedrijf 
kopen dat inzicht in hun bedrijfsdoelstellingen toont.

Verwachting Werkelijkheid

* "State of Sales," Salesforce, september 2020.
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De relatie tussen de klant en het 
bedrijf moet, zoals elke relatie, worden 
gekoesterd om zijn volledige potentieel 
te bereiken. Zo is de rol van de 
klantenservice uitgegroeid van alleen het 
aanpakken van acute problemen naar 
het creëren van het gevoel dat er echt 
voor je wordt gezorgd.

Een geweldige klantenservice leidt niet 
alleen tot vertrouwen en betrokkenheid, 
maar komt ook het bedrijfsresultaat ten 
goede en kan zelfs verloren vertrouwen 
herstellen. 91% van de klanten geeft 
aan eerder over te zullen gaan tot een 
nieuwe aankoop na een fantastische 
service-ervaring.

Een goede service-ervaring is persoonlijk, 
vlekkeloos en snel: simpel in theorie 
maar moeilijk in de praktijk te brengen.

02 Onderscheid 
jezelf door begrip 
en gebruiksgemak

Service-ervaringen zijn essentieel

Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

91%

78%

71%

58%

Door een positieve klantervaring 
zal ik eerder overgaan tot een 

nieuwe aankoop

Ik vergeef een bedrijf zijn fout 
na een uitstekende service

Ik heb aankoopbeslissingen 
gedaan op basis van de 

kwaliteit van de klantenservice

Door de crises van dit jaar heb 
ik mijn lat hoger gelegd op het 

gebied van klantenservice

83% van de klanten verwacht direct 
iemand te spreken wanneer ze contact 
opnemen met een bedrijf — vergeleken 
met 78% in 2019.

52% van de klanten beschrijft 
de meeste servicecontacten 
als gefragmenteerd.

Op pagina 29-33, 37 en 38 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Personalisering is intussen zo 
alomtegenwoordig dat de meeste klanten 
dit tijdens al hun interacties met een 
bedrijf automatisch verwachten.

In een tijd waarin elke klant een weg 
probeert te vinden in zijn of haar eigen 
onzekere en steeds veranderende 
omstandigheden, staan producten en 
diensten op maat symbool voor iets 
groters: een holistisch begrip en zelfs 
empathie. Wanneer iemand bijvoorbeeld 
zojuist zijn of haar baan is kwijtgeraakt, 
zal deze persoon geen oog hebben voor 
een aanbieding van een duur product 
waar hij of zij eerder interesse in hebben 
getoond. En wanneer een ondernemer 
heeft moeten snijden in investeringen, is 
dit waarschijnlijk niet het beste moment 
om een product of service-upgrade aan te 
bieden.

Het op grote schaal tonen van persoonlijke 
empathie is geen eenvoudige klus, maar 
klanten zijn zich uitermate bewust van 
de kloof tussen hun verwachtingen en 
de werkelijkheid.

02 Onderscheid 
jezelf door begrip 
en gebruiksgemak

Bedrijven schieten flink tekort ten aanzien van klantverwachtingen

van de klanten 
verwacht dat merken 

empathie tonen

68%
van de klanten zegt 

dat merken doorgaans 
empathie tonen

37%

van de klanten verwacht 
dat bedrijven begrijpen wat 
hun unieke behoeften en 

verwachtingen zijn

66%
van de bedrijven 

behandelt klanten 
doorgaans als 

unieke individuen

34%

52% van de klanten verwacht dat 
aanbiedingen altijd op maat zijn — 
vergeleken met 49% in 2019.

Verwachting Werkelijkheid

Op pagina 39 en 40 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Zelfs merken met een eersteklas 
reputatie kunnen problemen 
ondervinden als ze het moeilijk maken 
om zaken met ze te doen. Naarmate 
de macht van de internetgeneratie 
toeneemt, verandert ook de definitie 
van gebruiksgemak.

Alle generaties verkiezen gebruiksgemak 
boven merken, maar dat geldt met 
name voor Generatie Z — een groep die 
zich niet kan herinneren dat er ooit een 
tijd was waarin niet alles met één tikje 
of swipe te verkrijgen was.

Als gevolg daarvan experimenteert 
deze groep met zowel gevestigde als 
nieuwe manieren om gemakkelijker 
aankopen te doen. Het merendeel van 
de consumenten gebruikt tegenwoordig 
selfservice accountportals, die populair 
zijn gemaakt door retailbanken. Ook 
meer geavanceerde oplossingen met 
behulp van kunstmatige intelligentie 
(AI) en automatisering winnen terrein.

Tijdens de huidige gezondheidscrisis 
winnen veilige diensten aan 
populariteit, zoals het ophalen van 
producten buiten de winkel.

02 Onderscheid 
jezelf door begrip 
en gebruiksgemak

Gebruiksgemak staat nog altijd voorop

Klanten die gebruiksgemak 
verkiezen boven merken

67% 69% 70%
76%

Gebruikt dit nu

Is hierin geïnteresseerd

Is hier niet in geïnteresseerd

De mate waarin klanten gebruikmaken van 
of interesse hebben in:

Selfservice accountportals

Chatbots voor een eenvoudige klantenservice

Terugkerende abonnementsdiensten

Pre-orders van nieuwe of uitverkochte producten

Ophalen buiten de winkel

Automatisch aanvullen van voorraad

59%

43%

42%

39%

30%

28% 38% 33%

35% 35%

41% 20%

26% 31%

27% 30%

23% 17%

83% van de klanten  verwacht 
flexibele verzend- en serviceopties 
zoals online aankopen in de 
winkel ophalen.

Babyboomer Generatie 
X

Generatie 
Z

Millennial

Op pagina 31-33, 39 en 40 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Om de betrouwbare en empathische ervaringen op maat te 
bieden waar klanten om vragen, is een verbonden benadering 
cruciaal bij ieder digitaal contactmoment. Het is makkelijker 
gezegd dan gedaan om dit voor elkaar te krijgen, zeker als 
je bedenkt dat klanten een verenigd front van verkopers, 
klantenservicemedewerkers en ander personeel verwachten, 
die allemaal beschikken over dezelfde context en informatie.

Sinds het afgelopen jaar hebben klanten in dit opzicht 
een kleine verbetering gemerkt onder bedrijven, maar de 
meerderheid geeft aan dat de wijze van interactie nog altijd 
niet aan hun verwachtingen voldoet. 

Uitgelicht: verbonden ervaringen blijven ongrijpbaar

Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

2019 2020

Ik heb vaak het gevoel met 
afzonderlijke afdelingen te 

communiceren in plaats van 
met één bedrijf

59%
54%

Ik moet informatie vaak herhalen 
of opnieuw uitleggen aan 

verschillende vertegenwoordigers

66% 65%

Customer journeys volgen 
nog altijd geen rechte weg

Bedrijven boeken maar weinig vooruitgang 
op het gebied van verbonden ervaringen

74%

Ik heb meerdere kanalen 
gebruikt om een transactie 
te beginnen en af te ronden

Ik heb meerdere apparaten 
gebruikt om een transactie 
te beginnen en af te ronden

64% 66%71%

76% van de klanten verwacht consistente interacties 
met alle afdelingen.

54% van de klanten geeft aan vaak de indruk te 
hebben dat sales, service en marketing onderling geen 
informatie delen.

Op pagina 27-28, 31-33 en 39-41 vind je nog meer uitsplitsingen.
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2020

1 E-mail

2 Telefoon

3 Persoonlijk

4 Online chat

5 Mobiele apps

6 Berichtenapps

7 Tekstbericht/sms

8 Online portals

9 Videochat

10 Sociale media

1

1

2

4

2

N.v.t.

Klanten gebruiken gemiddeld negen 
verschillende kanalen om producten te 
bekijken, advies in te winnen en tot een 
aankoop over te gaan. Millennials beweren 
meer kanalen te gebruiken dan andere 
generaties, meer zelfs dan Generatie Z.

Wat er het afgelopen jaar niet is veranderd, 
is even noemenswaardig als wat er wel 
veranderde. E-mail, telefoon en persoonlijk 
contact blijven favoriet bij klanten. Online 
chat, vaak in de vorm van een pop-up 
schermpje op een website, en mobiele apps 
zijn ook nog altijd in de top vijf van opties 
te vinden.

In 2020 wonnen berichtenapps zoals 
WhatsApp en sociale media aan populariteit. 
Tekstbericht/sms en videochat stonden dit 
jaar voor het eerst in de top 10 van favoriete 
kanalen onder klanten.

Uiteindelijk heeft iedereen zijn of haar 
eigen favoriete vorm van contact. In een 
wereld waarin 66% van de klanten het 
gevoel heeft te worden behandeld als een 
nummer, is het bieden van meerdere opties 
en continuïteit tussen verschillende kanalen 
een onderscheidende factor.

03 De digitale noodzaak 
bereikt het moment 
van de waarheid Interactie via meerdere kanalen is cruciaal voor een 

geslaagde klantervaring

Top 10 favoriete kanalen*

76% van de klanten  geeft de 
voorkeur aan verschillende kanalen, 
afhankelijk van de context.

* Bron: klanten die gebruikmaken van de aangegeven kanalen. 
De gegevens uit 2020 worden gewogen om alle lagen van de 
bevolking per land zo goed mogelijk te weerspiegelen, terwijl 
dit voor de gegevens van 2018 en 2019 niet is gebeurd.

Stijging ten opzichte van 2019 Daling ten opzichte van 2019 Ongewijzigd
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Nu een groot deel van de fysieke wereld 
met tussenpozen in meer of mindere 
mate onbereikbaar is, brengen klanten 
steeds meer tijd online door. Digitale 
communicatie bereikte dit jaar een 
omslagpunt, waarbij naar schatting 
60% van alle transacties online 
plaatsvonden, vergeleken met 42% 
vorig jaar.

Deze trend zal zich na de pandemie 
naar verwachting blijven voortzetten. 
58% van de consumenten verwacht 
meer online aankopen te doen na de 
pandemie dan daarvoor, en 80% van 
de zakelijke afnemers verwacht meer 
online zaken te doen.

Nu zowel consumenten als zakelijke 
afnemers meer tijd doorbrengen op hun 
thuiswerkplek en in hun huiskamer en 
minder tijd in winkels en op kantoren, 
zorgen hun steeds hoger wordende 
eisen voor een versnelde digitale 
transformatie. 

03 De digitale noodzaak 
bereikt het moment 
van de waarheid Klanten schakelen razendsnel en voor de 

lange termijn over op digitaal

Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

Door klanten geschatte splitsing van online en offline contacten met bedrijven

Door COVID-19 zijn mijn verwachtingen 
van digitale mogelijkheden bij 

bedrijven toegenomen

Ik verwacht meer tijd online 
door te brengen na de 

pandemie dan voorheen

online contact offline contact

2020

2019

2021

COVID-19 verandert mijn 
relatie met technologie

68%

61%

60%

42%

60%

60% 40%

40%

58%

68% van de klanten  zegt dat ze 
vaker online dan offline zijn.

Op pagina 29 en 30 vind je nog meer uitsplitsingen.
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De rol die AI speelt in ons dagelijkse leven, 
krijgt een steeds breder draagvlak.

Over het geheel genomen staat 60% van 
de consumenten open voor het gebruik 
van AI in klantencontact, waaronder 66% 
van de millennials. Dat cijfer is iets gezakt 
ten opzichte van de 62% in 2019; doordat 
een hardnekkige zweem van wantrouwen 
deze technologie blijft omringen. Minder 
dan de helft (48%) van de consumenten 
heeft er vertrouwen in dat bedrijven AI op 
ethische wijze gebruiken, en 54% maakt 
zich zorgen over mogelijke bias. 

03 De digitale noodzaak 
bereikt het moment 
van de waarheid Naarmate AI meer terrein wint, groeit het belang van de ethiek

Consumenten die openstaan voor het gebruik van AI voor betere ervaringen

52%

60%
66% 64%

46% van de consumenten kan een 
voorbeeld noemen van AI waar 
ze elke dag gebruik van maken — 
vergeleken met 40% in 2019.

Totaal

60%

van de consumenten 
heeft er vertrouwen 
in dat bedrijven AI 
ethisch gebruiken

48%
van de consumenten 

maakt zich zorgen 
over bias in AI

54%
van de consumenten 

maakt zich zorgen 
over onethisch 
gebruik van AI

65%

Babyboomer Generatie 
X

Generatie 
Z

Millennial
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Wantrouwen tegen AI kan grotendeels 
worden herleid naar de gegevens die 
erachter zitten. Sinds 2019 hebben 
meer consumenten de voordelen 
ondervonden van het delen van 
persoonlijke gegevens, maar nog altijd 
een derde van de ondervraagden ziet het 
gebruik ervan als niet-transparant.

Nog zorgwekkender is dat het aantal 
consumenten dat denkt geen controle 
te hebben over het gebruik van hun 
persoonlijke gegevens, in slechts één 
jaar tijd dramatisch is gestegen. En dat 
ondanks het feit dat het al twee jaar 
geleden is dat de Algemene verordening 
gegevensbescherming (General Data 
Protection Regulation) en andere 
privacywetgeving werden ingevoerd.

Deze dynamiek vormt een lastig 
vraagstuk voor bedrijven die door 
dezelfde consumenten onder druk 
worden gezet om meer persoonlijke 
benadering, empathie en gebruiksgemak 
te bieden, terwijl deze zaken juist 
afhankelijk zijn van slim datagebruik. 

03 De digitale noodzaak 
bereikt het moment 
van de waarheid Door gebrek aan transparantie bereikt digitale communicatie 

niet zijn volledige potentieel

Consumenten die het eens zijn met de volgende stellingen

De meeste bedrijven 
gebruiken mijn 

persoonlijke 
gegevens niet in 

mijn voordeel

De meeste bedrijven 
zijn niet transparant 

over hoe mijn 
persoonlijke gegevens 

worden gebruikt

Ik heb het gevoel dat 
ik geen controle meer 

heb over hoe mijn 
persoonlijke gegevens 

worden gebruikt

2019

2020

54%

47%

63%

63%

46%

61%

Slechts 27% van de consumenten 
begrijpt volledig hoe bedrijven hun 
persoonlijke gegevens gebruiken.

van de consumenten wil meer 
openheid over hoe hun persoonlijke 
gegevens worden gebruikt86%
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Aangezien het gebruik van persoonlijke gegevens steeds 
strenger onder de loep wordt genomen door personen die 
zich zorgen maken over transparantie, controle en ethisch 
gebruik, is er één onderwerp waarvoor ze eerder bereid zijn 
om gegevens te delen; namelijk de strijd tegen COVID-19. 

Consumenten willen doorgaans deel uitmaken van de 
oplossing voor COVID-19, en 71% begrijpt welke rol hun 
persoonlijke gegevens spelen bij het volgen van contacten.

Als bedrijven, non-profitorganisaties en overheden deze kans 
aangrijpen om te laten zien hoeveel goeds er kan voortkomen 
uit het transparant en ethisch gebruiken van persoonlijke 
gegevens, kan dit een omslagpunt betekenen in de manier 
waarop consumenten hun gegevens zien, beheren en delen.

De tijd zal uiteindelijk moeten uitwijzen of dit door data 
aangestuurde gezondheidsonderzoek ertoe zal leiden dat 
zowel consumenten als bedrijven gaan nadenken over hun 
Data-Value Exchanges.

Uitgelicht: contact-tracking zorgt voor een 
omslag in de Data-Value Exchange

Consumenten die het eens zijn met de volgende stellingen

Consumenten vertrouwen op de rol die gegevens spelen 
in het bestrijden van een pandemie

Ik begrijp de rol die 
persoonlijke gegevens spelen 
bij het volgen van contacten

Ik verwacht persoonlijke gegevens te 
moeten delen om weer terug te kunnen 

keren naar mijn vertrouwde werkplek 
en sociale leven

Ik voel me niet prettig bij het idee om 
persoonlijke gegevens te moeten delen 

om weer terug te kunnen keren naar mijn 
vertrouwde werkplek en sociale leven

66%

57%

24%

71% van de consumenten  verwacht dat COVID-19 de 
manier waarop mensen denken over hun persoonlijke 
gegevens zal veranderen.
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Hoewel de digitale transformatie een 
revolutie teweegbrengt in het gedrag en 
de voorkeuren van consumenten, is dit 
niet het enige fenomeen dat van invloed 
is op hun aankoopbeslissingen.

De reputaties van bedrijven worden 
gevormd door langlopende problemen 
die duidelijk zichtbaar zijn geworden 
door de gebeurtenissen van 2020. 
Denk hierbij aan de manier waarop 
personeel wordt behandeld, acties tegen 
etnische en economische ongelijkheid, 
maatschappelijke betrokkenheid 
en de existentiële bedreiging 
door klimaatverandering. 

Kort samengevat heeft men hogere 
verwachtingen van bedrijven, en wel 
op gebieden die veelal niet aan bod 
komen tijdens directievergaderingen. 
Hoewel veel mensen misschien 
denken dat deze gevoelens uitsluitend 
leven onder jongere generaties, 
zijn ze alomtegenwoordig binnen 
alle leeftijdsgroepen.

04 Consumenten 
verwachten dat merken 
hun waarden laten zien

Bedrijfswaarden zijn van invloed op het werven en behouden 
van klanten

Consumenten die zeggen dat de volgende factoren 
meewegen in hun aankoopbeslissing bij een bedrijf

56% van de consumenten  heeft dit jaar 
de maatschappelijke rol van bedrijven 
opnieuw onder de loep genomen.

75%

80%
81%

70%

73%
74%

70%

73%

76%
77%

79%

82%
83%

86%
87%

82% 85% 78% 73% 76% 72%

83%

Totaal

85%

74%

77%

Behandeling 
van klanten 
tijdens de 
crises van 

dit jaar

Milieupraktijken Maatschappelijke 
betrokkenheid

Actie ten 
aanzien van 

etnische 
ongelijkheid

Actie ten 
aanzien van 

economische 
ongelijkheid

Behandeling 
van personeel 

tijdens de 
crises van 

dit jaar

Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z

Op pagina 43 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Individuen zijn zich bewust van de macht 
die ze als consument en zakelijke afnemer 
hebben als het gaat om het bereiken van 
de wereld die zij graag willen zien. 55% van 
de consumenten gelooft het vermogen 
te hebben om verandering teweeg te 
brengen bij bedrijven.

In sommige gevallen blijven consumenten 
weg bij een bedrijf, totdat dit bepaalde 
ethische misstanden heeft aangepakt. Op 
dit moment beweert maar liefst 62% van 
de consumenten niet langer van bedrijven 
te kopen die waarden hanteren die niet met 
hun eigen waarden overeenstemmen. 
Deze trend is eveneens van invloed op 
B2B-aankopen.

Er is bewijs dat het veranderende gevoel 
van klanten van invloed is op wat het 
betekent om een bedrijf te zijn, met als 
belangrijk voorbeeld de invloedrijke non-
profitorganisatie Business Roundtable die 
aandeelhouders niet langer op de eerste 
plek zet.*

04 Consumenten 
verwachten dat merken 
hun waarden laten zien

Consumenten zijn zich bewust van hun vermogen om 
verandering teweeg te brengen

Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

71%

61% 59%

51%

Ik koop niet 
langer bij een 

bedrijf dat niet 
dezelfde waarden 
hanteert als ikzelf

Ik besteed meer 
aandacht aan 
de waarden 

van een bedrijf 
dan een 

jaar geleden

Ik ben naar een 
ander bedrijf 

overgestapt met 
waarden die beter 

passen bij mijn eigen 
waarden

Ik heb de 
mogelijkheid om 
veranderingen in 
bedrijven teweeg 

te brengen

* Business Roundtable. (19 augustus 2019). 
Business Roundtable Redefines the Purpose of a Corporation to 
Promote 'An Economy That Serves All Americans' [persbericht].

Op pagina 42 vind je nog meer uitsplitsingen.

75% van de zakelijke afnemers 
beweert dat de ethiek van een 
bedrijf steeds vaker meeweegt in 
hun aankoopbeslissingen.
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Men doet een beroep op bedrijven om 
voor meer te staan dan alleen hun eigen 
financiële belangen - mensen willen niet 
alleen woorden, maar ook daden. 
89% van de consumenten verwacht dat 
bedrijven hun waarden duidelijk uitdragen, 
en 90% verwacht dat bedrijven die 
waarden duidelijk in de praktijk brengen.

Naarmate jongere generaties consumenten 
meer zeggenschap opeisen in de 
ontwikkelingen in hun wereld, hechten zij 
meer belang aan de mate waarin bedrijven 
handelen in het belang van o.a. hun 
gemeenschap, hun naasten en het milieu 
dan hun voorgangers.

04 Klanten verwachten dat 
merken hun waarden 
laten zien

Jongere generaties hechten meer belang aan verantwoordelijkheid

Het op ethische wijze gebruiken van 
technologie, zelfs wanneer dit leidt 

tot minder omzet

Babyboomer Generatie 
X

Generatie 
Z

Millennial

19% 16% 13% 14%

39%

47%

41%

46%

46%

37%

46%

35%

Personeel aannemen dat een 
getrouwe weerspiegeling vormt van 

hun gemeenschap

Babyboomer Generatie 
X

Generatie 
Z

Millennial

14% 12% 10% 12%

47%

41%

47%

42%

54%

34%

56%

30%

Verminderen van 
de CO2-uitstoot

Babyboomer Generatie 
X

Generatie 
Z

Millennial

18% 17% 14%

38%

10%

52%

37%

50%

42%

41%

42%

41%

Pleiten voor mensen- en burgerrechten

Babyboomer Generatie 
X

Generatie 
Z

Millennial

13% 14%

41%

45%

46%

41%

52%

17%

31%

51%

20%

29%

Helemaal niet verantwoordelijk Deels verantwoordelijk Volledig verantwoordelijk
Op pagina 44 en 45 vind je nog meer uitsplitsingen.
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Klanten banen zich dagelijks een weg door het landschap van 
producten, diensten en ervaringen binnen een uiteenlopend 
aantal branches. Werk en privé, digitaal en fysiek, belangrijke 
zaken en extraatjes lopen hierbij kriskras door elkaar, en hun 
standaard wordt continu beïnvloed, waarbij het onderscheid 
tussen sectoren in hun hoofd vaak vervaagt.

Bedrijven die zich willen onderscheiden, zouden er goed 
aan doen om verder te kijken dan hun rechtstreekse 
concurrenten en te bekijken hoe ze presteren ten opzichte van 
andere sectoren.

Kijk vooruit: wat we kunnen leren van andere sectoren en branches

De volgens consumenten best en slechtst presterende sectoren op basis van de volgende criteria*

Naarmate andere sectoren de klantverwachtingen beïnvloeden, wordt het concurrentieveld groter

62% van de consumenten  zegt dat hun ervaringen 
met één bepaalde sector van invloed is op hun 
verwachtingen van andere sectoren.

*Gebaseerd op antwoorden “beschrijft volledig."

Innovatie

To
p

 3
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e 

3

Reactie op de 
crises van 2020Productkwaliteit

Gezondheidszorg

Financiële 
dienstverlening

Technologie

Consumentengoederen

1

10

2

3

Verantwoordelijkheid 
voor het milieu

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen

Service-/
supportkwaliteit

Media11

Overheid12

Non-profit

Communicatie

Gezondheidszorg

Maakindustrie

1

10

2

3

Financiële 
dienstverlening

11

Media12

Klantgerichtheid

Technologie

Non-profit

Auto-industrie

Communicatie

1

10

2

3

Reisbranche 
en horeca

11

Overheid12

Gezondheidszorg

Maakindustrie

Reisbranche 
en horeca

Retail

1

10

2

3

Financiële 
dienstverlening

11

Overheid12

Gezondheidszorg

Media

Non-profit

Consumentengoederen

1

10

2

3

Financiële 
dienstverlening

11

Gezondheidszorg

Financiële 
dienstverlening

Technologie

Consumentengoederen

1

10

2

3

Reisbranche 
en horeca

11

Auto-industrie12 Auto-industrie12

Gezondheidszorg

Financiële 
dienstverlening

Technologie

Communicatie

1

10

2

Media11

3

Overheid12
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Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

De ervaringen die een bedrijf te 
bieden heeft zijn net zo belangrijk 

als de producten en diensten

Ik verwacht een consistent contact 
met alle afdelingen

Ik verwacht dat alle 
bedrijfsvertegenwoordigers dezelfde 

informatie over mij hebben

Ik moet informatie vaak herhalen 
of opnieuw uitleggen aan 

verschillende vertegenwoordigers

Ik verwacht verbonden ervaringen

Ik verwacht dat bedrijven inspelen 
op mijn behoeften

Ik heb vaak het gevoel met 
afzonderlijke afdelingen te 

communiceren in plaats van met 
één bedrijf 

Ik heb doorgaans vertrouwen 
in bedrijven

85%

80%

74%

66%

73%

67%

60%

60%

79%

75%

65%

65%

53%

54%

52%

45%

Zakelijke afnemer Consument Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z

79%

81%

83%

75%

73%

78%

78%

77%

64%

68%

69%

63%

65%

67%

67%

56%

48%

59%

65%

57%

48%

58%

63%

61%

50%

56%

56%

53%

48%

48%

49%

46%
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Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen
De crises van dit jaar zouden 
bedrijven moeten aanzetten 

tot verbeteringen

81%

77%

78%

78%

80%

75%

Ik verwacht meer dan vorig jaar dat 
bedrijven een grotere maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen

81%

74%

70%

76%

79%

76%

Door COVID-19 zijn mijn verwachtingen 
van digitale mogelijkheden bij bedrijven 

hoger geworden

80%

65%

59%

70%

76%

68%

COVID-19 heeft de manier 
veranderd waarop ik producten en 

diensten aanschaf

74%

61%

54%

66%

70%

66%

COVID-19 heeft de manier 
veranderd waarop ik mijn leven 

offline vormgeef

68%

61%

53%

64%

68%

66%

Ik verwacht meer tijd online door te 
brengen na de pandemie dan voorheen

74%

58%

51%

65%

69%

59%

COVID-19 heeft de manier 
veranderd waarop ik mijn leven 

online vormgeef

75%

58%

51%

63%

69%

67%

COVID-19 verandert mijn relatie 
met technologie

74%

56%

50%

63%

66%

61%

Door de crises van dit jaar heb ik 
hogere verwachtingen op het gebied 

van klantenservice

72%

55%

52%

60%

64%

54%

COVID-19 heeft de manier 
veranderd waarop ik contact heb 

met bedrijven

75%

52%

46%

60%

64%

54%

Ik heb de rol die bedrijven spelen in de 
maatschappij sinds het begin van dit 

jaar opnieuw onder de loep genomen

73%

52%

46%

59%

64%

57%

Ik heb meer vertrouwen in een bedrijf 
gekregen door de manier waarop het 

met de crises van dit jaar is omgegaan

65%

47%

43%

52%

58%

48%

Ik heb minder vertrouwen in een bedrijf 
gekregen door de manier waarop het 

met de crises van dit jaar is omgegaan

36%

58%

26%

31%

34%

38%

Zakelijke afnemer Consument Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z
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De meeste 
verkoopcontacten 
zijn productgericht

De meeste 
verkoopcontacten 

zijn 
oplossingsgericht

Zakelijke afnemer Consument

Ik verwacht dat 
vertegenwoordigers 
producten pitchen

Ik verwacht dat 
vertegenwoordigers 

oplossingen 
ontwikkelen

34%
30%

66% 70%

De meeste 
bedrijven 

behandelen 
me als een 

uniek individu

De meeste 
bedrijven 

behandelen 
me als een 
nummer

47%

31%

69%

53%

Gebruiksgemak 
is belangrijker 

dan de 
productkeuze

De productkeuze 
is belangrijker 

dan het 
gebruiksgemak

41%43%

57% 59%

De meeste 
klantencontacten 

zijn naadloos

De meeste 
klantencontacten 

zijn 
gefragmenteerd

54%
46%

54%
46%

Het lijkt er vaak op 
dat sales-, 
service- en 

marketingteams 
onderling geen 

informatie delen

Het lijkt er vaak op 
dat sales-, 
service- en 

marketingteams 
gecoördineerd 
samenwerken

56%
47%

53%
44%

Ik koop liever 
bij een kleine 
onderneming

Ik koop liever 
bij een grote 

onderneming

59%58%

42% 41%

Gebruiksgemak 
is belangrijker 
dan het merk

Het merk is 
belangrijker 

dan het 
gebruiksgemak

65%
71%

35%
29%

Ik geef de 
voorkeur aan 
persoonlijke 
producten of 

diensten

Ik geef de 
voorkeur aan 

standaard 
producten of 

diensten

66% 62%

38%

34%

75%

63%

37%

25%

Ik verwacht 
dat bedrijven 
minder snel 

digitale 
initiatieven 
ontplooien 

vanwege 
COVID-19

Ik verwacht 
dat bedrijven 

versneld digitale 
initiatieven 
ontplooien 

vanwege 
COVID-19

84%
89%

16%
11%

Klanten die het meer eens zijn met één van beide stellingen
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13%

87%

22%

88%

11%

89%

14%

86%

Ik verwacht dat bedrijven versneld 
digitale initiatieven ontplooien 

vanwege COVID-19

Ik verwacht dat bedrijven 
minder snel digitale initiatieven 
ontplooien vanwege COVID-19

53%

47%

53%

47%

50%

50%

53%

47%

De meeste klantencontacten 
zijn naadloos

De meeste 
klantencontacten 

zijn gefragmenteerd

Ik koop liever bij een 
kleine onderneming

Ik koop liever bij een 
grote onderneming

38%

62%

39%

61%

45%

55%

48%

52%

Ik verwacht dat 
vertegenwoordigers 
producten pitchen

Ik verwacht dat vertegen-
woordigers oplossingen 

ontwikkelen

70%

30%

69%

31%

68%

32%

68%

32%

De meeste 
verkoopcontacten zijn 

productgericht

De meeste 
verkoopcontacten zijn 

oplossingsgericht

26%

74%

29%

71%

29%

71%

21%

79%

Gebruiksgemak is 
belangrijker dan de 

productkeuze

De productkeuze 
is belangrijker dan 
het gebruiksgemak

62%

38%

57%

43%

56%

44%

59%

41%

Gebruiksgemak is 
belangrijker dan het merk

Het merk is belangrijker 
dan het gebruiksgemak

32%

68%

30%

70%

30%

70%

26%

74%

De meeste bedrijven 
behandelen me als een 

uniek individu

De meeste bedrijven 
behandelen me als een nummer

68%

32%

62%

35%

65%

35%

68%

32%

Klanten die het meer eens zijn met één van beide stellingen
Ik geef de voorkeur aan 

persoonlijke producten of 
diensten

Ik geef de voorkeur aan 
standaard producten 

of diensten

43%

57%

39%

61%

33%

67%

26%

74%

Het lijkt er vaak op dat sales-, 
service- en marketingteams 

onderling geen informatie delen

Het lijkt er vaak op dat sales-, 
service- en marketingteams 

gecoördineerd samenwerken

43%

57%

45%

55%

48%

52%

51%

49%

Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z
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De mate van zakelijke verbeteringen die volgens consumenten noodzakelijk zijn

Weinig behoefteMiddelmatige behoefteSterke behoefte

7%

7%

59%

60%

Betrouwbaarheid

Zakelijke afnemer 32%

32%Consument

Babyboomer

Generatie X

6%

6%

61%

60%

31%

33%

Millennial

Generatie Z

7%

9%

60%

55%

32%

34%

9%

9%

56%

55%

34%

34%

Zakelijke afnemer

Consument

Babyboomer

Generatie X

9%

8%

54%

55%

34%

35%

Millennial

Generatie Z

9%

10%

56%

53%

33%

36%

Milieupraktijken

8%

8%

51%

50%

40%

41%

Zakelijke afnemer

Consument

Babyboomer

Generatie X

8%

7%

50%

53%

41%

39%

Millennial

Generatie Z

8%

11%

50%

42%

41%

44%

Service/support

7%

10%

49%

45%

42%

45%

Zakelijke afnemer

Consument

Babyboomer

Generatie X

9%

8%

46%

47%

45%

44%

Millennial

Generatie Z

10%

12%

46%

40%

44%

46%

Producten/diensten

8%

12%

51%

43%

40%

44%

Zakelijke afnemer

Consument

Babyboomer

Generatie X

13%

9%

42%

46%

44%

43%

Millennial

Generatie Z

10%

18%

47%

38%

42%

41%

Technologie

12%

11%

45%

44%

42%

42%

Zakelijke afnemer

Consument

Babyboomer

Generatie X

12%

11%

44%

45%

42%

43%

Millennial

Generatie Z

46%

41%

42%

45%

Sociale praktijken

12%

15%

40%

33%

47%

50%

Zakelijke afnemer

Consument

Babyboomer

Generatie X

14%

12%

34%

37%

50%

49%

Millennial

Generatie Z

85%

14%

11%

21%

36%

23%

48%

52%

Bedrijfsmodel

10%
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Babyboomer MillennialGeneratie X Generatie Z

Een bedrijf kan 
makkelijk mijn 

vertrouwen winnen

Een bedrijf kan 
niet makkelijk mijn 
vertrouwen winnen

44%

56%

37%

63%

37%

63%

39%

61%

40%

60%

37%

63%

Zakelijke afnemer Consument

Een bedrijf kan 
makkelijk mijn 

vertrouwen winnen

Een bedrijf kan 
niet makkelijk mijn 
vertrouwen winnen

Klanten die het meer eens zijn met één van beide stellingen
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Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

Ik verwacht complexe problemen 
op te lossen door één persoon 

te spreken

Ik verwacht direct iemand te 
spreken wanneer ik contact 

opneem met een bedrijf

Ik vergeef een bedrijf zijn fout na 
een uitstekende service

Ik heb aankoopbeslissingen gedaan 
op basis van de kwaliteit van 

de klantenservice

Ik zal niet snel iets kopen bij een 
bedrijf met lange wachttijden bij 

de klantenservice

Door een positieve klantervaring 
zal ik eerder overgaan tot een 

nieuwe aankoop

89%

92%

82%

83%

84%

83%

78%

78%

79%

69%

72%

70%

93%

92%

91%

85%

87%

84%

79%

75%

87%

85%

81%

72%

77%

79%

79%

73%

70%

73%

73%

64%

73%

70%

70%

64%

Zakelijke afnemer Consument Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z
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Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

Ik verwacht flexibele verzend- 
en serviceopties

79%

84%

88%

89%

87%

83%

Ik verwacht een consistent 
contact met alle afdelingen

73%

78%

78%

77%

80%

75%

Ik verwacht dat alle 
bedrijfsvertegenwoordigers dezelfde 

informatie over mij hebben

64%

68%

69%

63%

74%

65%

Ik verwacht dat merken 
empathie tonen

63%

67%

72%

70%

73%

66%

Ik verwacht dat bedrijven 
mijn unieke behoeften en 

verwachtingen begrijpen

62%

67%

70%

67%

76%

63%

Ik moet informatie vaak herhalen 
of opnieuw uitleggen aan 

verschillende vertegenwoordigers

65%

67%

67%

56%

66%

65%

Ik verwacht een proactieve 
betrokkenheid van bedrijven

51%

58%

63%

51%

69%

54%

Ik verwacht verbonden ervaringen
48%

59%

65%

57%

73%

53%

Ik verwacht dat bedrijven 
inspelen op mijn behoeften

48%

58%

63%

61%

67%

54%

Ik heb vaak het gevoel met 
afzonderlijke afdelingen te 

communiceren in plaats van met 
één bedrijf

50%

56%

56%

53%

60%

52%

Ik voel een emotionele band met de 
merken waar ik het meest van koop

47%

52%

59%

54%

66%

49%

Zakelijke afnemer Consument Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z
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Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

Ik heb meerdere 
communicatiemethoden 

gebruikt om één transactie te 
beginnen en af te ronden

Ik heb meerdere apparaten 
gebruikt om één transactie te 

beginnen en af te ronden

82%
72%

78%

63% 64%

75%
82% 78%

53%

66%

78% 76%

Ik heb meerdere 
communicatiemethoden 

gebruikt om één transactie te 
beginnen en af te ronden

Ik heb meerdere apparaten 
gebruikt om één transactie te 

beginnen en af te ronden

Zakelijke afnemer Consument Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z
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Klanten die het eens zijn met de volgende stellingen

Ik verwacht flexibele 
verzend- en serviceopties

Ik ben naar een ander bedrijf 
overgestapt met waarden die beter 

passen bij mijn eigen waarden

Ik besteed meer aandacht aan de 
waarden van een bedrijf dan een 

jaar geleden

Ik verwacht dat bedrijven 
hun waarden duidelijk naar 

buiten brengen

Ik verwacht dat bedrijven hun 
waarden duidelijk in 
de praktijk brengen

De rol van bedrijven in 
de maatschappij is aan 

het veranderen

Ik heb de mogelijkheid om 
veranderingen in bedrijven teweeg 

te brengen

De betrouwbaarheid van een 
bedrijf is nu belangrijker dan een 

jaar geleden

De betrouwbaarheid van een bedrijf 
wordt weerspiegeld door de wijze 
waarop het met een crisis omgaat

Bedrijven die zwijgen over misstanden 
maken die misstanden erger

56%

63%

67%

62%

68%

61%

53%

62%

68%

64%

71%

59%

70%

73%

77%

72%

82%

71%

89%

88%

88%

90%

90%

88%

91%

89%

90%

84%

90%

90%

85%

86%

88%

83%

89%

85%

52%

57%

59%

49%

71%

51%

80%

83%

84%

75%

86%

81%

90%

89%

90%

88%

90%

89%

85%

82%

80%

81%

82%

82%

Zakelijke afnemer Consument Babyboomer Generatie X Millennial Generatie Z
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De mate waarin de volgende factoren van invloed zijn op aankoopbeslissingen
Aanzienlijk/in zekere mate Een beetje Helemaal niet

Behandeling 
van personeel 

tijdens de 
crises van 

dit jaar Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Behandeling 
van klanten 

tijdens de 
crises van 

dit jaar

Milieupraktijken

Actie ten 
aanzien van 

etnische 
ongelijkheid

Actie ten 
aanzien van 

economische 
ongelijkheid

Maatschappelijke 
betrokkenheid

88%
79%

83%

84%

86%

86%

88%

87%

83%

76%

81%

82%

81%

70%

74%

78%

77%

74%

78%

79%

77%

70%

75%

77%

70%

10%
16%

14%

13%

11%

11%

9%

11%

13%

19%

15%

13%

16%

20%

18%

15%

15%

19%

17%

16%

18%

23%

19%

18%

23%

14%

9%

12%

11%

17%

15%

15%

16%

21%

18%

18%

2%
4%

3%

4%

3%

3%

2%

2%

3%

5%

4%

4%

3%

10%

8%

7%

8%

7%

5%

5%

5%

7%

6%

6%

7%

4%

2%

3%

3%

5%

5%

4%

5%

7%

6%

9%

82%

89%

85%

86%

78%

77%

73%

81%

76%

80%

72%
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De mate waarin consumenten vinden dat bedrijven verantwoordelijk 
zijn voor de volgende zaken

Volledig verantwoordelijk Deels verantwoordelijk Helemaal niet verantwoordelijk

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

51%
41%

41%

36%

39%

50%

49%

52%

54%

39%

38%

48%

50%

35%

37%

46%

47%

37%
42%

42%

48%

46%

37%

40%

38%

36%

42%

43%

37%

34%

46%

46%

41%

39%

40%

39%

45%

38%

41%

40%

45%

12%
18%

16%

17%

14%

14%

11%

10%

10%

20%

18%

15%

15%

19%

16%

13%

14%

17%

9%

15%

13%

19%

11%

17%

43%

51%

40%

49%

41%

49%

38%

Verminderen 
van de 

CO2-uitstoot
Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Rapporteren 
van hun 

CO2-uitstoot

Het op ethische 
wijze gebruiken 

van technologie, 
zelfs wanneer 

dit leidt tot 
minder omzet

Het rapporteren 
van hun impact 

op het milieu
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De mate waarin consumenten vinden dat bedrijven verantwoordelijk 
zijn voor de volgende zaken

Volledig verantwoordelijk Deels verantwoordelijk Helemaal niet verantwoordelijk

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

Babyboomer

Millennial

Generatie X

Generatie Z

44%
30%

34%

30%

33%

42%

43%

41%

45%

29%

31%

41%

45%

29%

31%

41%

46%

48%
56%

54%

57%

55%

47%

48%

47%

42%

51%

52%

46%

41%

54%

54%

48%

42%

53%

46%

54%

45%

50%

47%

52%

8%
14%

13%

12%

12%

10%

10%

12%

14%

20%

17%

13%

14%

18%

18%

11%

12%

13%

9%

12%

13%

17%

10%

15%

34%

45%

34%

42%

33%

43%

33%

Personeel 
aannemen dat 
een getrouwe 

weerspiegeling 
vormt van hun 
gemeenschap

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Consument

Zakelijke afnemer

Pleiten voor 
mensen- en 

burgerrechten

Aannemen 
van een 

diverse raad 
van bestuur

Investeren in de 
gemeenschappen 

waarin ze zakendoen
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Demografische informatie

Klanttype

Zakelijke afnemers ..................................................... 23% 

Klanten ........................................................................ 77%

Generatie
Babyboomers (geboren tussen 1946 en 1965)...............31%

Generatie X (geboren tussen 1965 en 1980) ............ 28%

Millennials (geboren tussen 1981 en 1996) ..............32%

Generatie Z (geboren na 1996) .................................. 9%

Geslacht
Man .............................................................................. 57%

Vrouw ..........................................................................42%

Overig ............................................................................ 1%

Land
Australië ............................................................ 4%

België ................................................................. 4%

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

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

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

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

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

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

Ierland ............................................................... 4%

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

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

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

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

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

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

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

Singapore .......................................................... 4%

Spanje ................................................................ 4%

Thailand ............................................................. 4%

Verenigde Arabische Emiraten ....................... 4%

Verenigde Staten .............................................. 8%

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

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

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

Zweden .............................................................. 4%

Zwitserland ....................................................... 4%
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BEKIJK DE GEGEVENS >

Salesforce Customer 360
Ontdek hoe het meest toonaangevende CRM ter 
wereld je helpt dichter bij je klanten te komen door 
sales, service, marketing, commerce, IT en analytics bij 
elkaar te brengen

The Experience Equation
Nieuw onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met 
Forbes Insights toont aan dat een goede klantervaring en 
medewerkerstevredenheid groei stimuleert.

MEER INFORMATIE >

LEES HET RAPPORT >

Tableau-dashboards
Belangrijkste bevindingen op basis van 
demografische en geografische gegevens in 
onze interactieve Tableau dashboards

Sales

Service

Marketing

Commerce

Analytics

Integratie

Platform

Industrieën

Trailblazers
& training

Werknemers

Partners

Succes

Lees meer over verbonden klanten en het transformeren van je bedrijf
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