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Voorwoord
We leven in het uitdagende omnichannel tijdperk. Dat betekent dat klanten  
in het contact met organisaties gebruikmaken van diverse communicatie- 
kanalen. Daarbij verwachten ze dat ze een conversatie in het ene kanaal 
‘naadloos’ kunnen voortzetten in het andere; ongeacht tijd, plaats en device. 
Tevens rekent men - over de kanalen heen - op een eenduidige, ‘warme’ 
ervaring.

Hoe logisch is het vanuit dit perspectief om een document te wijden ‘alleen’ aan 

digital customer service? Immers, klanten verwachten óók offline goede service. 

En bovendien: waarom focussen op ‘slechts’ één discipline? Marketing, sales en 

customer service moeten eigenlijk hand in hand gaan als het gaat om realisatie 

van goede customer experience. Het is juist de interne verzuiling (silovorming)  

van bedrijven die ons parten speelt?

“Een gebrek aan strategie maakt je afhankelijk 
van de waan van de dag.”

Klopt allemaal. Juíst daarom is specifieke aandacht voor een strategische bena-

dering van digital customer service meer dan gerechtvaardigd. Bij offline service 

hebben we namelijk gezien dat een te operationele benadering het contactcenter 

nog altijd parten speelt. De telefonische klantenservice van diverse organisaties is 

nog vaak een afdeling die elke dag opnieuw aan het ‘overleven’ is. Een gebrek aan 

strategie maakt je afhankelijk van de waan van de dag. 

In het digitale tijdperk kunnen we ons dat echt niet meer veroorloven. Klanten zijn 

in toenemende mate online en verwachten daar 24/7 service. Daarvoor zijn diverse 

kanalen en een groeiende hoeveelheid tools beschikbaar. Omdat je als organisatie 

niet alles kunt, wilt en ook niet hoeft te doen, moét je keuzes maken. Dat vraagt om 

een digitale service strategie. Een strategie die uiteraard wél is gelieerd aan offline 

service!

En wat de silo’s marketing, sales en service betreft: ook hier pleit alles inderdaad 

voor meer integratie van deze ‘customer facing’ afdelingen. De realiteit is echter 
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dat marketing en verkoop de bakens allang hebben verzet naar digitaal.

Voor service geldt dat het zwaartepunt nú pas definitief van offline naar online 

verschuift. Dat vraagt om een gestructureerde inhaalslag. Kortom: voldoende  

motieven om digital service strategie als thema serieus te nemen.  

Hopelijk kunnen wij je daarbij inspiratie brengen!

Daarbij zijn we een aantal mensen erkentelijk. Zij hebben ons van waardevolle 

input voorzien, zoals je verderop in dit document kunt lezen. 

Dus hartelijk dank aan:
Miryam de With, Merel van den Boomen, Marleen Bontekoe, Arianne Heij, Lotte 

Willemsen, Haiko Krumm, Eric de Haan, Leon Jansen, Gerrit Piksen en Bas Touw.  

Tot slot een woord van dank aan de redactie van Marketingfacts, met name Danny 

Oosterveer en Bram Koster. Het hoofdstuk dat wij schreven voor het Marketing-

facts Jaarboek, diende als vertrekpunt voor deze publicatie. Als mediaplatform 

inspireert Marketingfacts ons al jaren als het gaat om het snijvlak van marketing, 

verkoop en customer service.

Ernst Kruize 
ernst.kruize@brightone.nl

Berend Sikkenga 
berend@sikkenga.nl
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1. Digital Customer service
Nieuwe mogelijkheden op het gebied van personalisatie stellen marketeers in staat 

om (potentiële) klanten een unieke, persoonlijke merkbeleving te bieden.  

Uiteraard is het noodzakelijk om een dergelijke customer experience ook qua 

service waar te maken. In meerdere opzichten is dit uitdagend. Zo is er sprake van 

een substantiële groei van het aantal online servicekanalen en -tools.  

Bovendien is customer service allang niet meer voorbehouden aan de posttrans-

actiefase in een koopcyclus, maar relevant in élke fase van de klantreis. Ten slotte 

stijgen de service verwachtingen van klanten nog altijd. Het is dan ook cruciaal  

om (online) customer service zo te ontwerpen dat merkbeloften in de praktijk 

worden waargemaakt. In deze paper geven we handvatten en inzichten om dit  

te realiseren. 

1.1 Het groeiende belang van digital customer service

De importantie van digital customer service groeit. Allereerst zullen we duidelijk 

maken waarom dit zo is. Vervolgens behandelen we de kanalen en onder- 

steunende tools. Aansluitend staan we stil bij het thema omnichannel en de impact 

van consumenten die switchen tussen kanalen, on- én offline. Het thema service- 

optimalisatie komt ook aan bod en we sluiten af met trends. Om duidelijk te maken 

waar we het over hebben als we spreken over digital customer service, trappen  

we af met een definitie:

“Digital customer service betreft het proces van het online ondersteunen 

van de klant, vóór, tijdens en na een (commerciële) transactie. We spreken 

van dat spectrum aan activiteiten via digitale kanalen dat is ontwikkeld om 

online klantverwachtingen te waarborgen of te overtreffen. Digital customer 

service is afgeleid van de bredere servicestrategie die ook dienstverlening 

via offline kanalen omvat.”  

Digital service wordt belangrijker
Met de verschuiving van bedrijfsactiviteiten naar het online domein is het evident 

dat het  belangrijker wordt om daar ook service te verlenen. Daar zijn waar jouw 

klanten zijn; dat is het simpele devies. Maar we willen tevens ontwikkelingen  

aanstippen die maken dat customer service in generieke zin aan belang wint,  
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dus ook de digitale vormen. We willen duidelijk maken dat customer service als  

discipline géén geïsoleerde activiteit (meer) is, maar een bedrijfsactiviteit  

die nauw samenhangt met (realisatie van) marketingdoelen.      

Groeiend belang van customer experience
De manier waarop consumenten organisaties in de praktijk beleven, draagt in  

belangrijke mate bij aan tevredenheid en dus ook aan loyaliteit van klanten.  

Dat betekent dat de customer experience in belangrijke mate wordt beïnvloed door 

de interacties die er zijn met een bedrijf of merk. Veel van deze interacties hebben 

een servicecomponent. Ervaren consumenten goede service van een organisatie, 

dan draagt dit bij aan imago en loyaliteit. Is de servicebeleving negatief, dan is de 

kans reëel dat klanten zich negatief uitlaten en/of de organisatie eerder verlaten. 

Diverse onderzoeken tonen aan dat consumenten geld over hebben voor goede 

service. 

Servicebehoefte in de hele klantreis
Als je dertiger of ouder bent, heb je waarschijnlijk tijdens je marketingopleiding nog 

geleerd dat klantprocessen lineair zijn. In deze benadering moest customer service 

het doen met een positie aan het einde van de keten, ná de aankoopfase.  

Inmiddels weten we beter en spreken we van een klantcyclus. We gaan ervan uit 

dat klanten altijd bezig zijn met oriënteren en aankopen. Ook de servicebehoefte  

is aanwezig in elke fase van de cyclus. Klanten verwachten dus service tijdens hun 

oriëntatie, maar ook tijdens het aankopen en in gebruik nemen van producten en 

diensten en – uiteraard – daarna. Deze ontwikkeling pleit nadrukkelijk voor goede 

servicefaciliteiten in het online domein, gezien het groeiende belang van online  

in de oriëntatie- en koopfasen.
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Digital customer service: harde en zachte elementen
Voor consumenten valt kwaliteit van digital customer service uiteen in  
grijpbare en ongrijpbare elementen. Bij grijpbaar (‘tangibles’) kun je denken 
aan harde aspecten zoals toegankelijkheid van een klantportaal, de vind-
baarheid van relevante content of de snelheid waarmee een webcareteam 
reageert. Ongrijpbare aspecten van service (‘intangibles’) zijn met name 
gerelateerd aan betrouwbaarheid, responsiviteit, zekerheid en empathie. 

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de intangibles verreweg het 

meest van invloed zijn op de tevredenheid van klanten. Veel organisaties worstelen 

met dit relatief ongrijpbare karakter van customer service. In een drang om alle  

in- en output van een organisatie meetbaar te maken, worden de pijlen vooral  

gericht op de ‘harde’ aspecten van service. Dit zijn factoren die dus slechts voor 

een deel de klanttevredenheid bepalen.

In ‘De Tao van Service’ geeft Eric de Haan volop handvatten om digital customer 

service klantgevoeliger te maken. Interessant is onder meer het concept om  

relevante serviceaspecten te koppelen aan de letters van het woord ‘service’:         

Sensing:   warm belangstellend 

Empathy:   hoffelijk, inlevend 

Resonance:  emotioneel, kunnen ‘levelen’ met de klant 

Value:   de uitruil van waarden  

Individualize:  persoonlijk maken 

Commitment:  binding op basis van nagekomen beloften 

Engagement:  de klik makend

Qua volgorde snijdt deze indeling volgens De Haan ook hout: het aanvoelen van 

jezelf en je serviceomgeving staat voorop: sensing. Dan komt het aan op het 

invoelen van de ander: empathy. Vervolgens werk je aan het ‘levelen’ van jou en 

de klant: resonance. In het hart van service staat de uitruil van waarden centraal: 

value. Service vraagt ook om het persoonlijk maken en een persoonlijk karakter: 

individualize. Daaruit vloeit commitment voort. erzijdse betrokkenheid (moeten) 

ontstaan die de relatie toekomstbestendig maakt: engagement.  
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Servicebehoefte in alle kanalen
Traditioneel hebben veel organisaties hun dienstverlening zo ingericht dat kanalen 

specifieke functies hebben. Op een website vind je primair informatie, in de winkel 

kun je kopen en bij de telefonische klantenservice kun je terecht met vragen.  

De opkomst van online heeft hierin verandering gebracht. Zo hebben de meeste 

websites inmiddels ook een belangrijke transactie- en verkoopfunctie gekregen. 

Met deze ontwikkeling is tevens de behoefte aan digitale service toegenomen. 

Door de omnichanneltrend zien we de overlap in functionaliteit tussen kanalen 

alleen maar verder toenemen. We vinden het vanzelfsprekend dat je in een winkel 

je online bestelling kunt ophalen. Uiteraard kun je ook via de telefonische  

klantenservice bestellen. De moderne klant maakt steeds minder onderscheid 

tussen kanalen en touchpoints en verwacht overal mogelijkheden voor transacties 

en de bijbehorende service.             

Groeiende focus op bestaande klanten
Bedrijven met een grote klantenbase ondervinden in toenemende mate dat het 

lucratiever is om te investeren in het behouden van bestaande klanten dan geld uit 

te geven aan acquisitie. Door fragmentatie van media wordt het moeilijker (en dus 

duurder) om prospects te bereiken. Bovendien wordt ongevraagde commerciële 

communicatie steeds meer aan banden gelegd. Reden – ook voor marketing –  

om de bakens te verzetten naar ‘inbound’. In customer service is de focus traditio- 

neel inbound, dat wil zeggen gericht op klanten die initiatief nemen tot contact  

met jou. Bedrijven zien vaker in dat dergelijke situaties uitstekende kansen bieden 

om de band te verstevigen. Inherent aan deze ontwikkeling is er ook verschuiving  

waarneembaar in de klantcyclus. Lag de primaire interesse van bedrijven in het  

verleden vooral op de koopfase (marketing en verkoop); nu is er steeds meer  

aandacht voor de bezitfase (service).     

KOPEN BEZITTEN

GEBRUIKENON
TV

ANGENBEHOEFTE
ON

DE
RZOEKEN

SELECTE
RE

NEVALUEREN ONDERHOUDE
N

VERVANGEN

 

De verschuiving van 

kopen naar bezitten 

leidt tot een groeiende 

focus op bestaande 

klanten.
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Marktbetreding van de digital natives
Hoewel we allang niet meer kunnen spreken van een ‘trend’ naar online, is het een 

feit dat veel service-interactie nog plaatsvindt via ‘traditionele’ offline kanalen:  

de telefoon, brief en face-to-face contact. Het gewoontegedrag van oudere  

generaties consumenten is hierin nog duidelijk zichtbaar. Hier is een belangrijke 

kentering aanstaande. 

“Voor de nieuwste generatie consumenten (Y) is 
de telefoon geen voorkeurskanaal meer.”

De nieuwste generatie consumenten (Y) is, zo blijkt ook uit het  ‘2015 global  
contact centre benchmarking report’ van Dimension Data, volledig opgegroeid 

met online. Voor hen is de telefoon dan ook geen voorkeurskanaal meer;  

zij gebruiken primair digitale kanalen. Ook voor het contact met organisaties.  

 

Bron: Dimension Data - ‘2015 global contact centre benchmarking report’

1.2 Wat verwachten klanten?  

Bovenstaande tabel illustreert waar consumenten in toenemende mate op  

rekenen, namelijk dat er óók via online kanalen klantenservice wordt verleend.  

Welke specifieke verwachtingen hebben zij daarbij?  

GENERATIE Y
(Geboren 1981 - 1999)

GENERATIE X
(Geboren 1961 - 1980)

BABY BOOMERS
(Geboren 1945 - 1960)

‘SILENT GENERATION’
(Geboren < 1944)

20,6% 11,6% 28,3% 11,0% 28,5%

23,9% 23,9% 20,9% 19,1% 12,3%

7,4% 2,1% 24,4% 2,6% 63,5%

1,8% 1,0% 6,2% 0,6% 90,4%

INTERNET/
CHAT

SOCIAL
MEDIA

E-MAIL, SMS,
ETC.

MOBILE
APP

TELEFONISCH
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De website is het eerste baken voor online service
Recent onderzoek (‘Inside the mind of your customers’) van Intelliresponse  

en Google geeft inzicht in het belang van specifieke (online) servicekanalen.  

De website is in veel gevallen het eerste kanaal waar service wordt gezocht.

Bron: Intelliresponse en Google - ‘Inside the mind of your customers’

Selfservice: als het kan
Een groeiende groep consumenten spreekt een voorkeur uit voor online self- 

service. Ze willen zelfstandig informatie kunnen vinden en wijzigen en transacties 

kunnen uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van anderen. Volgens onderzoek  

(‘The real self-service economy’) van Steven van Belleghem verwachten 7 op de 

10 klanten dat organisaties waarmee ze zaken doen selfservicefaciliteiten bieden. 

In het verloop van dit document zullen we de verschillende selfservicekanalen  

en -tools bespreken. 

Persoonlijke assistentie: als het moet
Hoewel steeds meer consumenten selfservice prefereren, zijn er genoeg situaties 

denkbaar waarin zij er online niet zelfstandig uitkomen. Dit zijn momenten van de 

waarheid, omdat de ervaring (en onderzoek) uitwijst dat consumenten in dergelijke 

situaties snel geneigd zijn om af te haken. In de praktijk betekent dit dat ze uit-

wijken naar offline kanalen of – erger nog – de online omgeving van de concurrent. 

1% OVERIG

3% MOBILE APP

6% SOCIAL MEDIA

7% WINKEL

25% TELEFONISCH

58% WEBSITE
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Een hoog percentage verlaten online winkelwagentjes is in dit verband illustratief. 

Diverse onderzoeken laten zien dat 60 tot 70 procent van online gevulde  

winkelwagentjes onbeheerd achterblijft.

“7 op de 10 klanten verwachten dat de  
organisaties waar zij zaken mee doen 

selfservicefaciliteiten bieden. ”

Het is dan ook erg belangrijk dat organisaties deze ontwikkeling onderkennen 

door online persoonlijke assistentie te bieden aan specifiek die klanten die er niet 

zelfstandig uitkomen. Op die wijze kan worden voorkomen dat men online afhaakt. 

Onder andere proactive chat is hiervoor een uitstekend instrument.

Case: Proactive intelligent targeting bij 
T-Mobile
Hoewel chat als contactvorm allesbehalve nieuw is,  
zijn er weinig ‘kanalen’ waar momenteel zoveel inno-
vatie plaatsvindt. Hoe geavanceerd de mogelijkheden 
van met name intelligent proactive chat zijn, bewijst 

deze case van T-Mobile. Hierin wordt onder meer gebruikgemaakt van  
bigdata-analyse, machine learning en predictive analytics. Hierdoor worden 
online bezoekers die dreigen vast te lopen en af te haken precies op het 
juiste moment uitgenodigd voor een chatsessie.  

Wereldwijd onderzoek door CEB toont aan dat consumenten qua servicebeleving 

in toenemende mate op zoek zijn naar een ‘effortless experience’. Gemak staat 

centraal. Klanten willen geen (contact)inspanningen doen als dat niet echt nodig 

is. Onnodig contact kan – hoe goed ook afgehandeld - de klantloyaliteit negatief 

beïnvloeden. De uitdaging voor organisaties ligt dan ook niet zozeer in goed en 

laagdrempelig bereikbaar zijn via allerlei kanalen. Nee, het draait veel meer om 

inzicht in de (digitale) klantreis om op het juiste moment hulp te bieden of juist  

de (zelfredzame) klant los te laten.
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Mede op basis van bovenstaande inzichten implementeerde brightONE Predictive 

Intelligent Targeting in de eigen digitale omgeving van T-Mobile.  

Jos Cremer (T-Mobile): 

“We nodigen alleen die bezoekers uit die zonder onze persoonlijke interven-

tie niet tot het gewenste resultaat komen. Websitebezoekers die prima uit 

de voeten kunnen met onze selfservicefaciliteiten krijgen geen uitnodiging. 

We willen de flow van klanten en bezoekers zo min mogelijk verstoren, dus 

alleen persoonlijke service aanbieden als men er zelf niet online uit komt.”  

Dat kan via livechat, maar als de klant dat wenst ook via de telefoon (call-me-now 

or later). 

Oorspronkelijk vormden handmatig bepaalde businessrules het mechanisme  

om websitebezoekers wel of geen proactive human assistance te bieden.  

Dat betekende een bewerkelijk en vrij statisch proces. Middels de ‘Predictive  

Intelligent Targeting Engine’ wordt real-time iedere online bezoeker ‘gescoord’.  

Deze score (de zogenaamde ‘visitor intent’) is samengesteld uit drie procentuele 

kansen: 

 ■ De kans dat een bezoeker een uitnodiging tot ‘human assistance’  
accepteert

 ■ De kans dat de bezoeker succes boekt dóór het persoonlijke contact 
(engagement)

 ■ De kans dat de bezoeker zelfstandig tot een oplossing komt,  
dus zónder menselijke tussenkomst. 

In de online omgeving van T-Mobile betekent dit voortdurend dat de best scorende 

online bezoekers via een pop-up worden uitgenodigd tot persoonlijk contact.  

Daarbij worden uitkomsten iedere twee seconden herberekend, met gebruikmak-

ing van zelflerende algoritmes. Zowel gedragingen van bezoekers als ruwe,  

ongestructureerde data worden in de calculaties meegenomen. Op basis van 

diverse databronnen wordt het visitor intent model voortdurend aangepast. 
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In dit proces is sprake van een voortdurende leercyclus. De eerder genoemde 

scores worden continu vergeleken met het uiteindelijke resultaat: heeft de klant 

wél of niet het gewenste doel bereikt? Positieve en negatieve uitkomsten worden 

met elkaar vergeleken, waarna het algoritme zichzelf aanpast. In principe creëert 

en onderhoudt de software zelf de regels, waardoor de partners in dit project zich 

kunnen focussen op het continu verbeteren van het resultaat voor klanten  

en de organisaties. 

Succes 

Momenteel zijn 23 chatexperts van Cendris in opdracht van T-Mobile dagelijks 

actief in de (commerciële) chatkanalen van T-Mobile en Ben. Ze chatten er tussen 

08.00 uur en 00.00 uur op werkdagen en in het weekend tussen 10.00 uur en 

00.00 uur. Gemiddeld worden er wekelijks 4.000 chatsessies gedaan.  

Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het online (verkoop)succes  

van T-Mobile. Zo’n 10 procent van alle online sales komt tot stand ná persoonlijke, 

online assistentie. Hiervan zou 80 procent niet hebben plaatsgevonden als er  

geen chatuitnodiging was gedaan. Na een start op commerciële pagina’s is online  

persoonlijke assistentie inmiddels ook uitgerold in het servicedomein.  

Ervaren wordt dat de scheidslijn tussen service en verkoop verder vervaagt.  

Proactieve persoonlijke service verlaagt de drempel om te kopen. 

Kanaalswitches: veelvuldig en steeds sneller
Nu een ruime meerderheid van de Nederlanders over mobiel internet beschikt, 

kunnen we vaststellen dat klantcontact met organisaties steeds vaker via een 

smartphone of tablet verloopt. De consequentie daarvan is dat consumenten  

allerlei (digitale) servicekanalen letterlijk onder handbereik hebben.  

Van een webpagina, naar e-mail, webcare of de telefoon: een nieuw kanaal 

is slechts één swipe van het huidige kanaal verwijderd. In combinatie met het 

ongeduld van veel mensen leidt dit tot verhevigd kanaalswitchgedrag.  

Organisaties staan voor de uitdaging om – over de kanalen heen - een consistente 

service-ervaring te bieden. In de paragraaf omnichannel gaan we hier nader op in. 
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1.3 Waarom organisaties online service stimuleren

Het zijn niet alleen de consumenten die graag digitale service wensen.  

Ook de meeste organisaties hebben dit thema hoog op de agenda staan.  

Het perspectief is vaak wel anders, te weten kostenbesparing. Volgens McKinsey 

is er bij het vergelijken van directe kanalen versus webselfservice sprake van een 

ratio van 100 tot 12. Een aantrekkelijk perspectief voor organisaties die service- 

kosten willen verlagen. Een paar belangrijke kanttekeningen zijn hierbij overigens 

wel op hun plaats: 

 ■ Niet alle contacten kunnen worden geautomatiseerd. In een aantal  
situaties blijft menselijke assistentie gewenst.

 ■ Online menselijke assistentie is niet substantieel goedkoper dan  
persoonlijke dienstverlening via offline kanalen.

 ■ Als de online dienstverlening niet op het gewenste niveau is en klanten 
toch moeten uitwijken naar offline ondersteuning, is de organisatie 
uiteindelijk duurder uit en zijn klanten doorgaans minder tevreden.

De negatieve impact van gebrekkige online service
Op het web worden steeds hogere eisen gesteld aan customer service.  
In het rapport ‘Websites That Don’t Support Customers Waste Millions’  
benoemt Forrester de consequenties van slechte online service:

 ■ In 57 procent van de gevallen wijkt de websitebezoeker uit naar een 
duurder servicekanaal, met name de telefoon.

 ■ 17 procent stapt over naar een concurrent.

 ■ 17 procent laat de oorspronkelijke (aankoop)intenties helemaal varen.
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Onderzoek door LivePerson laat zien dat er bovendien maar weinig tijd is om het 

goed te doen. Binnen maximaal 1 minuut dient een websitebezoeker het gewenste 

resultaat te hebben bereikt, zo niet dan haakt men af.

Ook later in het online proces zijn er grote afbreukrisico’s: complexe eCommerce 

processen, gebruiksonvriendelijke mijn-omgevingen, een gebrek aan relevante 

informatie. Stuk voor stuk zijn het drivers om een online proces te staken.  

Het moge duidelijk zijn dat organisaties hier héél veel laten liggen.  

Op basis van Amerikaanse ervaringscijfers signaleert de Conversion Academy  

dat maar liefst 67 procent van de winkelwagentjes gevuld wordt achtergelaten.

Gelukkig richten niet alle organisaties hun digitale service kostengedreven in.  

Er is namelijk groeiend bewijs dat goede online customer service uiteindelijk loont. 

Klanten waarderen het dat ze worden geholpen in wat in toenemende mate het 

zelf gekozen voorkeurskanaal is. Dit betekent dat klanten minder customer effort 

ervaren en dat de drempel naar online (commerciële) transacties lager wordt.  

Dit plaveit de weg voor hogere klantloyaliteit en meer omzet.        

Belang per type bedrijf is anders
Uiteraard verschilt het belang van (digital) customer service per type bedrijf.  

Het maakt in de praktijk bijvoorbeeld nogal wat uit of je een transactie- of een 

abonnementsgericht bedrijf bent. In de eerste situatie zul je iedere keer opnieuw 

op scherp moeten staan. Ook maakt het uit of je diensten moet verlenen rondom 

producten met fixed usage (zoals bijvoorbeeld een bank of verzekeraar) of dat er 

sprake is van variable usage, zoals bij telecombedrijven. Laatstgenoemde situatie 

leidt in de regel tot meer vragen en dus tot een groter beroep op de (online)  

klantenservice.
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2. Het belang van een digital service strategie
In ons voorwoord hebben we al een paar argumenten genoemd die pleiten  

voor het ontwikkelen van een strategie voor digital customer service.  

Hoe klanten de service van een organisatie beleven, is in toenemende mate  

bepalend voor het eindoordeel dat ze over je hebben. Het is dus te belangrijk  

voor alleen een operationele benadering van customer service.  

Ga ik WhatsApp openen als kanaal?  
Wil ik wél dat zoveel klanten ons e-mailen?  

Is het logisch om webcare in het  
callcenter te integreren? 

Deze en (tal van) andere vragen kun je niet op basis van buikgevoel beantwoor-

den. Dat kan ook niet in een tijdperk waarin elk bedrijfsbesluit om sluitende  

businesscases en ROI-calculaties vraagt. In dit hoofdstuk behandelen we vijf  

belangrijke motieven om een digital service strategie te ontwikkelen.  

Tevens bespreken we vijf fundamenten die in een dergelijke strategie niet mogen 

ontbreken.        

2.1 Waarom iedere organisatie een digital service strategie nodig heeft

Service moet inhalen
Veel, met name grotere organisaties, hebben anno 2015 wel een digitale strategie. 

De realiteit gebiedt te zeggen dat het zwaartepunt in dergelijke plannen dikwijls ligt 

op online marketing en eCommerce. Service komt er relatief bekaaid af en wordt 

nog in belangrijke mate verleend via offline kanalen. Kun je het op de website niet 

vinden, bel dan 0900-1234? De huidige generatie consumenten is nog gewend  

om te bellen, maar nieuwe generaties niet meer. Zij willen online service.  

Tijd dus voor een inhaalslag!    

Groeiend aantal kanalen en tools
Het aantal servicekanalen groeit snel, evenals de tools die er zijn om klanten- 

service te ondersteunen. In principe komen ze in dit document allemaal aan bod.  
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Echter, het is niet haalbaar om ze allemaal in te zetten. Gelukkig is dat ook niet 

nodig. Maar: je moet wel heldere kanaalkeuzes maken en koers bepalen.  

Dat vraagt om strategie! 

Integratie met service en sales 
Ook de professionals van de afdelingen sales en marketing hebben inmiddels door 

dat het belangrijker wordt om te focussen op de bestaande klantenbase in plaats 

van te jagen op prospects die je voor een ander koopje weer verlaten.  

Het wederzijdse belang groeit. Dat vraagt om nauwere samenwerking en  

diensten die je elkaar over en weer kunt verlenen. Zo kan marketing worden  

ingezet om selfservice te promoten, kan service de verkoop ondersteunen  

met cross- en upsell gesprekken en hebben alle partijen belang bij relevante  

klantsignalen die via contactkanalen binnenkomen. Een digitale service strategie  

is dan ook gericht op synergie! Afbreken die silo’s!    

Fundament voor funding
Een digitale service strategie kost geld. Dat betekent dat er aanspraak moet 

worden gemaakt op budgetten die ook door andere afdelingen worden geclaimd. 

Het is van groot belang om duidelijk te maken waarom investeringen in online  

service nodig zijn. Dat vraagt om onderbouwing in de vorm van plannen,  

scenario’s en businesscases. Gooi het hierbij niet alleen over de boeg van  

technologie. Je hebt ook mensen nodig, van analisten en communitymanagers  

tot chatprofessionals.

“Het is van groot belang om duidelijk te maken 
waarom investeringen in online service  

nodig zijn.”

Denk aan wervingskosten, opleidingsbudgetten en kosten voor kwaliteitsverbeter-

ing. Ook willen we nadrukkelijk wijzen op het feit dat de online service organisatie 

niet in isolement opereert. Als Front Office organisatie heb je goede koppelingen 

nodig met de Back Office. Ook hierin moet worden geïnvesteerd, evenals de  

integratie met systemen van andere afdelingen. Vergeet deze zaken niet!
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Valuefocus
Customer service heeft een cost center stempel. Marketing levert geld op, service 

geeft het weer uit. Oud denken! In de offline kanalen is het voor klantenservice 

organisaties traditioneel moeilijk om de opbrengsten van service aan te tonen.  

Online ligt dit anders. We kunnen het effect van alle acties en interventies  

inzichtelijk maken. Het is van groot belang dat dit ook gebeurt.  

De service aandacht moet niet alleen uitgaan naar het afhandelen van service, 

maar ook naar de effecten ervan. Hierin wordt lang niet altijd genoeg tijd gestoken.  

Jammer, want je mist dan bewijsvoering en dus munitie als het gaat om  

toegevoegde waarde. Focus op waardecreatie en lever bewijs!

2.2 Cruciale pijlers in een digital service strategie

Voorkom online service waar mogelijk
(Online) content en optimalisatie van webpagina’s is binnen veel organisaties het 

domein van communicatieafdelingen en marketeers. Toch is het van groot belang 

om vanuit digital service invloed uit te oefenen. Waarom? Onduidelijke content en 

gebruiksonvriendelijke webpagina’s triggeren de behoefte aan service. In veel  

situaties leidt dit tot ergernissen aan de klantkant. Men wil liever geen service  

en prefereert een ‘naadloze’ ervaring. Het is de taak van online customer service 

om alle relevante klantsignalen over de kwaliteit van de online omgeving door te  

spelen en verbetering af te dwingen.  

In veel gevallen geldt: the best service is no service!  

Bied online selfservice als het nodig is
Uiteraard zijn er in klantreizen situaties te over waarin klanten mogelijk tóch een 

servicebehoefte hebben. Ga er daarbij vanuit dat steeds meer consumenten 

selfservice-opties waarderen. Bied dan ook die mogelijkheden door middel van 

diverse faciliteiten. Bedenk hierbij wel dat selfservice niet alleen een online service 

aangelegenheid is. Er zijn ook offline servicekanalen. Bovendien heb je vaak 

marketing, communicatie én de traditionele klantenservice nodig om selfservice 

voortdurend te promoten.  

Geef persoonlijke ondersteuning als het moet
Met selfservice kunnen we steeds meer bereiken. Intelligente software biedt  

mogelijkheden om klantgerelateerde issues sneller te analyseren en te reageren 
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dan mensen ooit zullen kunnen. Ook detectie van sentiment en emoties kan in 

toenemende mate door software worden gedaan. Toch zal er altijd behoefte blijven 

aan menselijk contact, zéker online. Dat betekent dat we altijd een mogelijkheid 

moeten bieden tot human assistance. Uiteraard is dat duurder dan selfservice, 

maar het kan ook meer opleveren.  

Focus op een continue verbetercyclus
In online kunnen we alles meten, analyseren en vervolgens optimaliseren.  

Via allerlei online kanalen hebben we ook veel meer Customer Feedback dan 

voorheen. Bovendien zijn we in toenemende mate in staat om klantreizen real-time 

te volgen. Alles bij elkaar levert dit enorm veel waardevolle input voor voortdurende 

verbetering. Analytics wordt daarmee een cruciaal element binnen online service 

management. Sturen op basis van inzichten en niet meer op de waan van de dag!

Optimaliseer kanaalswitches
Natuurlijk is het van groot belang dat (online) kanalen optimaal worden ingericht. 

Ook hier is een verbetercyclus aan de orde. Niet goed ingerichte kanalen  

versterken het switchgedrag van consumenten en vergroten onnodig de dynamiek 

in customer journeys. We moeten evenwel voorkomen dat we alleen kijken naar 

individuele touchpoints en kanalen. Het gaat om de totale ervaring en dus ook om 

kanaalswitches. Ook die switches moeten optimaal worden ingericht. Wat gebeurt 

er als een klant van de website naar een chatkanaal of naar webcare gaat?  

Hoe stimuleer je de naadloze overgang van e-mail naar een klantportaal?  

Focus op kanaalswitches en bedenk: zijn ze gewenst of ongewenst?  

Gewenste kanaalovergangen ga je stimuleren, terwijl je ongewenste overgangen 

moet proberen te elimineren.
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3. Digitale servicekanalen en tools
Hoe breed is online customer service? Veel organisaties interpreteren de scope 

vrij nauw. Een online kennisbank, mijn-omgeving en webcare: dat is het vaak wel. 

Die optiek is echter te beperkt. Hieronder bespreken we alle relevante online  

servicekanalen en -tools. Dat doen we op basis van de driedeling: selfservice  

(via desktop, tablet en smartphone), human assist en social service.

 

Het gearceerde gedeelte is het spectrum van digital customer service. 

In de afbeelding staan specifiek ook de offline kanalen, omdat contactcenters en 

andere frontoffice-afdelingen (zoals winkels) óók een rol kunnen spelen in het 

verlenen van human assist en social service. Denk aan klantcontactmedewerkers 

die telefoonwerk combineren met chat of webcare. Bovendien willen we benadruk-

ken dat on- en offline servicekanalen in relatie tot elkaar moeten worden bestuurd. 

Dit bij voorkeur op basis van één integrale strategie, onder één verantwoordelijk-

heid. Ondanks de verschuiving van offline naar online blijven klanten, ook in de 

toekomst, een beroep doen op offline service. Klanten verwachten dat organisaties 

omnichannel zijn ingericht. 

Veel bedrijven staan voor dezelfde uitdaging: meer tevreden klanten realiseren 

tegen lagere kosten. Selfservice werd gedurende lange tijd gezien als dé manier 

om te kunnen besparen op de kosten van persoonlijke service. De klantbehoefte 

ANALOGE KANALEN DIGITALE KANALEN

Geholpen analoge service Human assist

Social service

Selfservice (desktop, tablet, smartphone)

Contactcenter
Klantenbalie
Winkel
Monteur

Contactformulier
Call-me-now
Chat
WhatsApp (personal messaging)

Inbound subkanalen
Website
Apps
Interfaces

Outbound subkanalen
Pushnotificaties (bv. SMS)
E-mail

Selfservice tools
Content
Tutorials
Video
Zoekfunctie
FAQ
Virtuele Assistent
Klantportaal / Mijn omgeving

Webcare (Organisatie helpt klant)
Communities (Klant helpt klant)
Voice of the Customer (klant helpt
organisatie)

Kanaalovergang naar geholpen service
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was niet leidend. Nu is dat anders. Consumenten zijn zelfredzamer en willen niet 

worden gehinderd door beperkte openingstijden van bemenste klantenservices en 

willen minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld responsetijden of de foutgevoelig- 

heid van persoonlijke ondersteuning. Selfservice wordt in toenemende mate op 

prijs gesteld. Sterker nog, consumenten verwachten dat organisaties selfservice- 

faciliteiten bieden.

Online selfservice valt uiteen in twee belangrijke diensten: self-support en self 

administration (admin). 

Self-support
Bij deze vorm van selfservice helpt een website of app bij het in gebruik nemen 

van producten/diensten, storingen of generieke vragen. Inloggen is niet altijd nodig 

en dus kan deze online ondersteuning ook plaatsvinden in de open omgeving  

van een website.

Self-admin
Denk hierbij aan het zelfstandig kunnen uitvoeren van administratieve taken,  

zoals het raadplegen van facturen, wijzigingen doorgeven en online bankieren.  

Meestal draait het om het kunnen inzien en muteren van persoonlijke data  

in een gesloten klantportaal (mijn-omgeving).

3.1 Selfservicekanalen

Selfservice bestaat uit een hele reeks digitale kanalen die klanten kunnen  

gebruiken. We bespreken hieronder de meest gangbare kanalen in het  

Nederlandse bedrijfsleven. 

Website
Organisaties willen het nog wel eens vergeten, maar de eigen website is voor  

de meeste klanten het primaire selfservicekanaal. Het is de plek waar je het eerst 

gaat zoeken naar aanvullende informatie en/of service.

De basisinsteek moet zijn dat de website via elk device toegankelijk en raadpleeg-

baar is. Door de groei van responsive websites hoeft voor selfservice het onder- 

scheid tussen desktop en mobile devices niet meer te worden gemaakt.  
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Uiteraard dient de context wel te bepalen welke selfservicefunctionaliteiten worden 

aangeboden. Als een gebruiker bijvoorbeeld met een mobile device onderweg is, 

is het logischer om bij het openen van anwb.nl een wegenwachtfunctionaliteit aan 

te bieden dan de optie ‘factuur inzien’. 

Het is een valkuil om selfservicefunctionaliteiten van een website alleen tot  

uitdrukking te laten komen op de servicepagina’s of in de mijn-omgeving.  

De content (zie tools) op alle onderdelen van een website moet (potentiële)  

klanten optimaal zelfredzaam maken en onnodige servicevragen voorkomen.  

Bij het (her)ontwerpen van websites krijgt servicedesign terecht een steeds  

belangrijkere rol. Cruciaal zijn zaken als gebruikersvriendelijkheid (user experi-

ence) en gewenste functionaliteit (toptaken).  

Apps
Inherent aan de groei van mobiel internet groeit het aantal 

organisaties dat één of meerdere apps aanbiedt.  

Veel organisaties ontwikkelen apps vooral vanuit market-

ingperspectief. Servicefunctionaliteiten staan dan lang niet 

altijd hoog op de prioriteitenlijst. Een gemiste kans, omdat 

er uitstekende mogelijkheden zijn om via apps geperson-

aliseerde selfservice te bieden. De gebruiker kan immers 

uniek worden geïdentificeerd en dus persoonlijk worden 

geholpen. Er zijn overigens uiteraard wel specifieke self-

service-apps, met als bekendste voorbeeld de applicaties 

voor mobiel bankieren.

Interfaces
Telecom- en internetbedrijven hebben in toenemende mate (web-based) interfaces 

in hun producten of diensten, zoals in setup boxes of routers. Steeds vaker kunnen 

gebruikers hierin gebruikmaken van selfservicediensten. Denk aan het raadplegen 

van content (bijvoorbeeld een tv-gids), bestellen (video on demand) of wijzigen 

(veranderen van wifi-netwerk). 

Ook dit zijn voorbeelden van diensten die klanten meer zelfredzaam maken en de 

merkervaring kunnen verbeteren. Door de convergentie van producten en diensten 

verwachten gebruikers ook steeds meer dat ze via iedere interface service- 
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ondersteuning van een bedrijf kunnen krijgen. De service is nog niet echt inter- 

actief, maar kan wel proactief worden ingericht via bijvoorbeeld pushnotificaties. 

Pushnotificaties
Pushnotificaties kunnen uiteraard ook ‘outbound’ worden verzonden, via kanalen 

als sms en WhatsApp. Het gaat in de regel om geautomatiseerde berichten die in 

bulk kunnen worden verstuurd voor proactieve servicedoeleinden (bijvoorbeeld het 

melden van storingen, veranderingen, et cetera). Ze dienen veelal om klanten zo 

snel mogelijk te informeren en (daardoor ook) om de druk op de serviceorganisatie 

te verminderen.

E-mail
Ook geautomatiseerde e-mail kan klanten zelfredzamer maken. Relevante infor-

matie wordt naar klanten gestuurd, zodat deze zichzelf kunnen bedienen.  

Denk hierbij aan e-mail met gepersonaliseerde linkjes naar bijvoorbeeld het 

klantportaal. Een andere optie is de inzet van e-mail met een link naar smart video. 

Deze optie zullen we verderop bespreken.

3.2 Selfservicetools

In de hiervoor benoemde selfservicekanalen kunnen diverse instrumenten worden 

ingezet om klanten zichzelf te laten bedienen. Voordat we de meest gangbare tools 

benoemen, volgen eerst de verschillende mogelijkheden om gebruikers te gidsen 

naar de juiste use case. 

Content 
Informatie op openbare delen van een website biedt belangrijke selfservice- 

ondersteuning. Kennisartikelen (met of zonder grafische ondersteuning) dienen  

via de sitenavigatie en (externe) zoekmachines goed vindbaar te zijn. In dergelijke  

situaties hebben ze grote potentie om vragen van (potentiële) klanten te beant-

woorden. Voorwaarde is wél dat de content vanuit gebruikersperspectief  

is ontwikkeld. 

Een vanuit serviceperspectief interessante ontwikkeling is de groeiende aandacht 

voor empathische content. Het gaat hierbij om content die bedoeld is om  

gebruikers te ‘raken’ door de gebruikte woorden. 
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Drie stelregels voor succesvolle toepassing:    

 ■ Benoem de problemen expliciet als deze er zijn. Spreek dus over ‘traag 
wifi’ in plaats van ‘wifi optimaliseren’. De taal van de klant is leidend, 
ook als deze negatief is.

 ■ Beantwoord altijd de waarom-vraag. Leg uit waarom gebruikers een 
bepaalde handeling moeten uitvoeren. Benoem de context, niet alleen 
de handeling. 

 ■ Ga in op emoties, zowel de negatieve emotie bij het onderkennen van 
een probleem als vreugde als er een oplossing voorhanden is.  
Denk ook aan belonend taalgebruik als klanten zich online zelfredzaam 
tonen. 

 

Een voorbeeld van empathische content op de website van een internetprovider.

Trage Wi-Fi verbinding
Haperende YouTube-filmpjes of websites die niet volledig laden; 
een trage draadloze verbinding met uw smartphone, tablet of laptop 
kan voor een hoop frustratie zorgen. Maar wist u dat u dit vaak zelf 
kunt verhelpen? We helpen u graag verder.

Probleem benoemen in taal van de gebruiker
Ingaan op emoties
Geruststellend, benoemen van zelfredzaamheid



26 brightONE

Kwalitatieve servicecontent, een band met je klant
Wervelende copy werkt goed bij het winnen van nieuwe klanten, dat weten 
marketeers als geen ander. Gelukkig zetten veel organisaties tegenwoordig 
ook de kwaliteit van hun servicecontent hoger op de agenda.  
Want wil je klanten aan je binden? Dan zul je ze moeten raken. Hoe je met 
klanten communiceert speelt hierin een belangrijke rol. En bij veel  
organisaties valt daar nog flink wat winst te behalen. Met empathische  
content kunnen goede stappen worden gezet.

Niemand wil het gevoel hebben slechts een nummer te zijn. Zelfs in one-to-many 

communicatie kan je ervoor zorgen dat de lezer zich herkend, begrepen en serieus 

genomen voelt. Servicecontent – met empathie als belangrijk ingrediënt - speelt 

hierbij een belangrijke rol. De volgende 4 stappen kunnen daarbij helpen:

Stap 1: Zorg voor relevante content
Dit lijkt een open deur, maar in hoeverre weet je wat echt relevant is voor je klant? 

En in hoeverre durf je daar vervolgens echt wat mee te doen? Als je klant snel en 

makkelijk vindt wat hij zoekt, blijft hij langer tevreden. Analyseer dus het  

zoekgedrag van je klant en vraag om feedback. Bepaal op basis van die inzichten 

welke content je waar en op welke manier aan klanten aanbiedt. 

Stap 2: Krijg meer inzicht in je klant(segmenten) 
Maak gebruik van wat er in de organisatie al bekend is over je klanten.  

Zoek uit wat hun communicatie- en informatiebehoefte is. Met name online content 

moet bondig, to-the-point en scanbaar zijn. Maar wil je echt het verschil maken?  

Dan red je het daarmee niet. Misschien vindt jouw grootste klantgroep het wel heel 

belangrijk om persoonlijk, informeel en vertrouwenwekkend aangesproken  

te worden. Pas daar dan je content op aan. Dit kan al heel eenvoudig door een 

paar basisregels toe te passen:

 ■ Geef je content een persoonlijk gevoel door bijvoorbeeld ‘uw’ factuur 
te zeggen in plaats van ‘de’ factuur.  
 



27 brightONE

 ■ Durf de taal van je klant te gebruiken. Dankzij zoekmachines weten we  
precies welke woorden klanten werkelijk gebruiken. Het woord  
‘interferentie’ is bijvoorbeeld echt jargon. Je klant zal eerder zeggen 
dat hij een ‘storing’ heeft. 

 ■ Toon empathie door je klant te laten weten dat je je hebt ingeleefd in 
zijn situatie of emotie. Je bereikt al veel door te zeggen ‘Wij kunnen 
ons voorstellen dat…’.  

 ■ Geef je klant een gevoel van vertrouwen. Gebruik bijvoorbeeld uit-
spraken zoals, ‘u hoeft zich geen zorgen te maken…’ of ‘zoals u van 
ons gewend bent’. 

 ■ Geef je klant de context mee. In het geval van selfservice kan dat  
bijvoorbeeld betekenen dat je niet alleen de gewenste handeling  
uitlegt, maar ook waarom iemand dat moet doen.

Customer Journeys
Door een klantreis te beschrijven, kun je goed in kaart brengen waar, en wat voor, 

emotie bij je klant zit. En die zit ongetwijfeld ook op plekken waar je nog helemaal 

niet bij had stilgestaan. Daar kun je veel winst behalen in de band met je klant.  

Als een klant bijvoorbeeld wacht op een bestelling is de organisatie hard aan het 

werk om het juiste product te leveren. Terwijl de klant wacht, kunnen er allerlei 

emoties spelen, zoals onzekerheid, boosheid of irritatie. Zodra je je daarvan  

bewust bent, kun je hier in je communicatie rekening mee houden. Bijvoorbeeld 

door beter verwachtingen te managen of begrip te tonen.

Stap 3: Leer wat taal doet met ons brein
Door de populariteit van onder andere neuromarketing hebben we toegang tot 

steeds meer informatie over de werking van taal in ons brein. Een voorbeeld dat 

we allemaal wel kennen: het woord ‘moeten’ zorgt voor weerstand. En wist je dat, 

door het woord ‘maar’ te gebruiken in het tweede deel van een zin, ons brein  

automatisch het eerste deel van de zin vergeet? Hier kun je in je content slim 

gebruik van maken.  
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Een paar tips:

 ■ Ben je bewust van het effect van woorden zoals moeten, maar, niet, 
moeilijk en probleem

 ■ Gebruik eens wat vaker:

• Dank u wel

• Alstublieft

• Graag gedaan

• We kunnen ons voorstellen dat…

• Inderdaad

 ■ Geef complimenten

Stap 4: Maak gebruik van storytelling - Facts tell, stories sell
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, dus ook een beeld in je hoofd.  

Met storytelling krijg je dat beeld in het hoofd van je klant. Uit onderzoek blijkt  

dat door storytelling de chemie in ons brein verandert, waardoor empathie wordt 

opgewekt. De geschetste situatie wordt ineens herkenbaar. Wil je je klant raken 

met storytelling? Maak je copy dan zo specifiek mogelijk en zorg voor beeldspraak. 

Je hoeft dus niet een volledig verhaal te vertellen. Een herkenbare situatie  

schetsen is genoeg om een beeld te creëren. 

Bijvoorbeeld: “Staat u op het punt om te verhuizen? Dan stapelen de verhuisdozen 

zich vast op. Verhuizen is vaak veel werk en geregel. Daarom maken we het graag 

makkelijk voor u.”

Bron: Marleen Bontekoe
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Stappenplannen
Bekend van bijvoorbeeld de website van de Belastingdienst, maar veel breder toe-

pasbaar zijn de zogenaamde probleemoplossers of stappenplannen (guided tutori-

als). Deze softwaretools bevatten additionele informatie die kan worden aangeklikt 

om complexere content of processen nader toe te lichten. De gebruiker wordt ‘aan 

het handje’ meegenomen om lastige materie stap voor stap te doorlopen.  

Daarbij kan rijkere content worden gebruikt dan men in eerste instantie op de  

webpagina kan aanbieden. Denk aan grafische ondersteuning of zelfs onder- 

steunende video’s.     

Video
De meest visuele vorm van selfservice is de inzet van instructie- of how-to-video’s. 

Ze zijn uitermate geschikt om processen uit te leggen. Video is uitstekend geschikt 

voor bijvoorbeeld het ondersteunen van de installatie en het (eerste) gebruik van 

diensten alsmede het uitleggen van facturen of polissen. Dit kan zelfs in toene-

mende mate worden gepersonaliseerd, door het gebruik van unieke klantdata. 

Uiteraard dient er dan wel een koppeling mogelijk te zijn met een applicatie  

met klantdata.

Case: Smart video bij Telenet
Telenet maakt succesvol gebruik van real-time video, waarin persoonlijke  
klantgegevens worden gebruikt en dus unieke videocontent wordt  
aangeboden. De telecomprovider zag de eigen klantenservice worden  
overstelpt met factuurvragen. Maar liefst 30 procent van alle vragen  
betrof een vraag over facturatie. Om de druk op de service-afdeling te  
verminderen, is gekozen voor de inzet van personal video.

Nieuwe klanten krijgen bij de eerste factuur via e-mail een korte, gepersonali-

seerde video aangeboden waarin de eigen factuur stap voor stap wordt uitgelegd. 

Deze video’s worden niet op voorraad geproduceerd, maar via koppelingen met 

een video- en CRM-database pas opgebouwd en aangeboden op het moment  

dat een gebruiker op de link klikt. 

Door deze aanpak heeft Telenet de druk op de klantenservice sterk verminderd.
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Zoekfunctie
Idealiter is het mogelijk om via de navigatiestructuur van een website snel bij de 

gevraagde content uit te komen. Veel (potentiële) klanten zijn desondanks gewend 

aan het gebruik van Google en prefereren het gebruik van interne zoekfunctiona- 

liteiten. Google bepaalt hierbij in belangrijke mate de gebruikersverwachting.  

Traditionele zoekmachines die alleen tekst indexeren worden daarom in hoog  

tempo vervangen door semantische zoekmachines met aanvullende features, 

zoals autosuggest, search-as-you-type en faceted search.  

Met faceted search kun je op basis van vaste classificaties zoekresultaten filteren. 

Faceted search bij Tweakers.net

FAQ
De technologie op het gebied van frequently asked questions (FAQ’s) wordt steeds 

verfijnder. Hierdoor hoeven klanten niet langer te kiezen uit een aangeboden set 

van vragen en antwoorden, maar kunnen ze steeds vaker een vraag stellen in hun 

eigen woorden (natuurlijke taal). 

Desalniettemin is het de vraag of traditionele FAQ’s (het zoeken in een lijst met  

vragen en antwoorden) in het huidige online landschap niet achterhaald zijn.  

De FAQ lijkt een exponent te zijn van een tijdperk waarin organisaties bepaalden 

welke content relevant was voor hun klanten. Tegenwoordig creëren consumenten 

steeds meer eigen relevante content. Organisaties dienen dankbaar gebruik te 

maken van deze mogelijkheden en klanten actief te betrekken bij het genereren  

en distribueren van content. Ook bespeuren organisaties in toenemende mate  

dat klanten op online servicepagina’s ‘binnenkomen’ via Google.  

Dergelijke consumenten gaan niet meer op zoek naar FAQ’s; ze willen direct  

antwoord op een vraag.

Type abonnement
Nieuw

Verlenging

Toestelprijs

€0 €120 €320

€300
≥€300

Score

1 2 3 4 5

Merken
Apple

HTC (16)

LG (14)

NOKIA (20)

Samsung

Sony (27)
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Virtuele assistent
Om het persoonlijke karakter van online selfservice te suggereren, kiezen bepaal-

de bedrijven voor de inzet van virtuele medewerkers, ook wel chatbots genoemd. 

Deze avatar kan door middel van taaltechnologie gidsen naar de juiste use case, 

vragen beantwoorden en een dialoog aangaan. Ook kan een dergelijke mede- 

werker vragen en antwoorden tonen die bij de context en het klikgedrag van de 

specifieke bezoeker passen. Tevens kan zij (het zijn meestal 

vrouwelijke avatars) helpen bij het doorlopen van instructies. 

Het opzetten van een database met vragen en antwoorden 

om de virtuele assistent te voeden is kostbaar. Hetzelfde geldt 

voor het programmeren. Maar als dat eenmaal is gebeurd 

en de virtuele assistent actief wordt geraadpleegd, kan deze 

vorm van geautomatiseerd contact goedkoper uitpakken dan 

bijvoorbeeld telefonische contact.

FAQ en Virtuele Assistent: beperkt gebruik
Als het gaat om digitale servicekanalen en toepassingen lijkt het spectrum 
alleen maar breder te worden. Er komen steeds meer mogelijkheden en er 
valt ogenschijnlijk niets af. Toch durven wij de voorspelling aan dat de FAQ 
zal verdwijnen en zien we dat de Virtuele Assistent geen gemeengoed is!

Traditioneel wordt de lijst met veelgestelde vragen (FAQ) in de klantenservice 

wereld gezien als belangrijke exponent van online service. Toch lijkt dit instrument 

op zijn retour. Gebruikers verwachten namelijk dat organisaties antwoorden  

kunnen aanbieden op alle vragen (en dus niet alleen op de meest gestelde  

vragen).

Ook bespeuren organisaties in toenemende mate dat klanten op online service- 

pagina’s ‘binnenkomen’ via Google. Dergelijke consumenten gaan niet meer  

op zoek naar FAQ’s; ze willen direct antwoord op een vraag. Het format van  

de doorsnee FAQ, platte tekst, is eveneens achterhaald. Rijkere formats,  

zoals how-to-video’s en interactieve handleidingen, winnen snel terrein door  

de mogelijkheid om klanten met (bewegende) beelden te ondersteunen.
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De chatbot, oftewel de virtuele assistent, heeft de hooggespannen verwachtingen 

nog niet waar kunnen maken. Met een chatbot doelen we op applicaties waarbij 

online gebruikers vragen kunnen stellen aan een virtuele persoon die in staat is 

om een (beperkte) dialoog te voeren over het onderwerp waar naar wordt gezocht. 

Na een eerste hoogtepunt, zo’n 8 jaar geleden, verdween de personal assistent 

tijdelijk naar de achtergrond. Met de inmiddels veel verder gevorderde technologie 

zijn chatbots begonnen aan een tweede leven. 

Virtuele assistenten spelen in op het gegeven dat mensen geneigd zijn computers 

niet als machine, maar als sociaal wezen te zien. Chatbots (zeker als ze worden 

gepersonaliseerd in de vorm van een avatar) worden daarom als een ‘sociaal’  

element op de site beschouwd, waardoor antwoorden door de gebruiker beter 

worden opgenomen. 

“Virtuele assistenten spelen in op het gegeven 
dat mensen geneigd zijn computers niet als  
machine, maar als sociaal wezen te zien.”

Desondanks zien we dat chatbots relatief beperkt worden toegepast. Hoe dat kan? 

Ten eerste lijken klanten vaker hun heil te zoeken bij (externe) zoekmachines en 

fora. Ten tweede worstelen bedrijven met het afrekenmodel (vaak cost per contact) 

waardoor de kosten toch kunnen oplopen, óók als de selfservice-interactie  

onsuccesvol is. 

Wellicht staat ons nog een derde golfbeweging te wachten waarbij de virtuele  

assistent definitief doorbreekt. Steven van Belleghem verwacht in ieder geval  

dat dergelijke assistenten op termijn het grootste deel van het werk van customer 

service medewerkers zullen overnemen. We zijn benieuwd!
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Klantportaal of mijn-omgeving
De selfservicebehoefte reikt vaak verder dan generieke content. Klanten willen  

ook persoonlijke gegevens kunnen inzien en veranderen. Steeds meer organisa-

ties bieden daarom een gesloten persoonlijke omgeving waarop klanten kunnen  

inloggen. Uiteraard is het niveau van beveiliging afhankelijk van de context.  

Een mobiele bankomgeving vergt nu eenmaal een zwaardere beveiliging dan  

de persoonlijke omgeving van een nutsbedrijf. 

Voor veel organisaties is het een grote uitdaging om de login zo laagdrempelig 

mogelijk te maken, maar gelijktijdig voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen 

om misbruik tegen te gaan. In hoofdlijnen zijn er vier vormen mogelijk in het  

identificatieproces:

 ■ Harde login: de traditionele manier van inloggen, doorgaans met  
een combinatie van een gebruikersnaam of e-mailadres en een  
wachtwoord. 

 ■ Open ID: kunnen inloggen op basis van een digitale identiteit.  
Gebruikers kunnen hierbij gebruikmaken van reeds bestaande en  
opgeslagen persoonlijke gegevens. Social login met bijvoorbeeld  
Facebook- of Twitteraccounts hoort thuis in deze categorie.

 ■ Single sign-on: de gebruiker dient zich eenmalig aan te melden en  
verkrijgt hiermee toegang tot andere gerelateerde, maar onafhanke-
lijke, online diensten. De gebruiker hoeft hierdoor maar één keer zijn 
wachtwoord in te voeren. Door het zo veel mogelijk laten vervallen  
van inlogmomenten, verbetert het gebruikersgemak.

 ■ Soft login: met deze optie wordt geprobeerd om de scheidslijn tussen 
de open en gesloten omgeving zoveel mogelijk te laten verdwijnen, 
waardoor de uiteindelijke loginbarrière lager is en potentiële klanten 
meer worden verleid om een selfserviceproces volledig af te ronden.

Eenmaal ingelogd in een klantportaal is het mogelijk om klanten diensten aan te 

bieden op drie verschillende niveaus:
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 ■ Informatie: klanten kunnen hier persoonlijke informatie bekijken, zoals 
contacten, facturen, bestelhistorie, et cetera. 

 ■ Transactie: het is mogelijk om persoonlijke gegevens te veranderen 
of (financiële) handelingen uit te voeren. Denk aan het wijzigen van 
NAW-gegevens, abonnementen of betaalvoorwaarden en het doen  
van betalingen.

 ■ Transformatie: klanten inzicht geven in de eigen ontwikkeling als klant, 
zoals hoeveel de klant heeft afgenomen eventueel in combinatie met 
voorspellingen of advies. Op basis hiervan kunnen klanten hun  
voorschot of abonnement wijzigen. 

Momenteel zijn de open en gesloten webomgeving vaak nog compleet gescheiden 

werelden. Er is wel sprake van een tendens om beide meer te verweven tot één  

integraal concept (ecosysteem). De klantstatus (wel of niet herkend) wordt  

bepalend voor de informatie en functionaliteiten die worden aangeboden.  

Het is vooral een uitdaging om zoveel mogelijk online functies voor een login aan 

te kunnen bieden en de inlogdrempel zoveel mogelijk te verlagen. We noemen  

dit gradual engagement.

3.3 Succesvolle selfservice

Wanneer is selfservice succesvol? Het antwoord is simpel: als klanten de moge- 

lijkheden optimaal benutten en er tevreden over zijn. Klantfeedback vormt in dit 

opzicht een belangrijke bron. Maar er zijn meer relevante meetmogelijkheden en  

in de praktijk moet onderscheid worden gemaakt in de verschillende selfservice- 

vormen. Self-admin laat zich meer kwantitatief sturen en self-support meer  

kwalitatief.

1. Self-admin, meestal in de ‘mijn-omgeving’, geeft doorgaans mogelijkheden om 

actief te sturen op conversie. Hoeveel gebruikers halen de laatste stap in bijvoor-

beeld een proces van wijzigen, doorgeven, et cetera? Omdat het vaak processen 

zijn die door gebruikers over meerdere kanalen (zowel selfservice als bemenste 

kanalen) kunnen worden uitgevoerd, is het vrij eenvoudig om de kanaalratio  

of selfserviceratio te berekenen.
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2. Bij self-support ligt dit anders. Aan de hand van statistieken kan niet worden 

bepaald of een gebruiker succesvol is. Gaat hij weg van de website omdat het 

probleem is opgelost of omdat hij een bewuste kanaalshift maakt? De oplossing 

is het de gebruiker zelf vragen en dit kan in meerdere vormen: over het gehele 

sitebezoek, op een specifieke pagina of proactief als een gebruiker relatief lang 

ergens mee bezig is. Deze vormen van feedbackmanagement leiden vervolgens 

tot het meten van KPI’s als succesratio, klanttevredenheid, Net Promotor Score, 

Customer Effort Score, et cetera.

Vanuit interne bedrijfsvoering is er vaak specifieke interesse om calldeflectie  

of callreductie te kunnen meten. Wat is het (dempende) effect van selfservice  

op telefonisch contact en andere bemenste kanalen? De kosten per contact  

zijn beduidend hoger dan in geautomatiseerde kanalen. Veel selfservice- 

professionals hebben dan ook calldeflectie als KPI. In de praktijk is de directe  

invloed van selfservice op bijvoorbeeld het contactcenter lastig te meten, simpel-

weg omdat er ook veel andere variabelen meespelen. Helemaal lastig wordt  

het als er vanuit bijvoorbeeld marketingperspectief juist acties worden ontwikkeld  

om reacties en interacties te stimuleren. Dat gebeurt steeds vaker, vooral bij 

organisaties die grip op eindklanten verliezen (omdat die vooral inkopen bij online 

warenhuizen) en organisaties die voor het eerst contacten met eindklanten gaan 

opbouwen (zoals hypotheekverstrekkers of pensioenfondsen).
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Case:  Meten van online service bij AEGON
Hoe maak je digital customer service in de praktijk succesvol? Het is een 
vraagstuk waar veel organisaties in de praktijk mee worstelen. Inmiddels 
weten we steeds beter hoe we online marketing moeten bedrijven, maar de 
digitale hulpvraag op een juiste manier invullen blijft complex. Leon Jansen, 
Manager Online Service bij Aegon, vertelt hoe zijn organisatie dit aanpakt. 

“Voor ons is het ultieme bewijs van succesvolle (online) service op verschillende 

manieren terug te vinden. Denk allereerst aan klanten die werkelijk een extra pro- 

duct bij je afsluiten of langer blijven. Kijk daarnaast ook naar de mate waarin klant-

en anderen aanzetten tot het kopen van een product op basis van de ervaring die  

jij ze biedt. We bekijken online selfservice vanuit twee oogpunten, respectievelijk 

‘value to the customer’ en ‘value to the company’. Ik licht ze hieronder toe:

Value to the customer
De waarde richting afnemers staat voorop. Vanuit het oogpunt van de klant is het 

eenvoudig: heb ik kunnen doen wat ik wilde doen? Binnen Aegon meten we dit op 

verschillende manieren. Op het hoogste niveau kijken we naar: 

 ■ Bezoekers (in relatie tot andere kanalen): hoeveel klanten maken ge-
bruik van onze dienstverlening? Dit zetten we af tegen andere kanalen.

 ■ Gebruik: hoe vaker klanten werkelijk je diensten gebruiken en  
terugkeren, hoe enthousiaster ze waren.

Operationeel sturen we op een drietal KPI’s:

1. Self-serviceratio: als een klant ‘uitwijkt’ naar een ander kanaal is hij of zij niet 

goed geholpen. Idealiter koppel je online en offline data met elkaar. Heeft een klant 

de website bezocht en heeft deze ook gebeld? Maar om te starten heb je dat niet 

nodig. Meet of je klant tijdens zijn bezoek een contactpagina, e-mail of chat 

(pagina) bezoekt en zet dat af tegen het totaal aantal klanten dat je website  

bezoekt. Stel vervolgens vast vanaf welke pagina’s de klanten naar de  

‘bel met..’-pagina gaan. Ga met die pagina’s aan de slag. 
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Case: Jaaroverzichten 

De afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke verschuiving gerealiseerd 

door jaaroverzichten in Mijn Aegon te tonen en dagelijks de waarde van 

verzekeringen, hypotheken, pensioenen en spaarrekeningen inzichtelijk  

te maken. We zien de interactie met klanten per jaar 25 procent toenemen. 

Maar niet het aantal calls. Met de introductie van de Mijn Aegon app wordt 

dat effect versterkt.

2. Uitval: we bekijken onze belangrijkste online processen en stellen vast hoeveel 

klanten er beginnen aan een proces/formulier en hoeveel er succesvol eindigen. 

Vervolgens sturen we op het reduceren van deze ‘uitval’. Dit is een belangrijke taak 

van de online service marketeer.

3. Customer Effort: vraag klanten of ze succesvol zijn en hoeveel moeite het 

kostte: voor belangrijke processen vragen we klanten hoeveel moeite het kostte 

om het proces te doorlopen. Op een schaal van 1-5. Zo kun je identificeren welke 

processen klanten veel of juist weinig energie kosten.

Case: Generiek tevredenheid meten versus specifieke feedback op proces? 

Bij Aegon zijn we begonnen met het generiek meten van feedback op de 

website. Maar we hebben geleerd dat we viermaal meer en betere feedback 

krijgen als we tijdens een specifiek proces de CES-vraag stellen. Het meten 

van een CES-score is een mooie stap. Belangrijker nog is focus op het ver-

beteren van die score. Richt een systematiek/proces in waarbij stelselmatig 

verbeteringen worden doorgevoerd. Liever voor een beperkt aantal proces-

sen een verbetercyclus inrichten, dan voor alle processen de CES meten.

Ten slotte: of je succesvol bent in de ogen van de klant kun je het best meten aan 

zijn of haar terugkerend bezoek. Goed geholpen online? Dan kom ik graag nog 

een keer terug!

Value to the firm
Online selfservice is meer dan een middel om de kosten te drukken in een  

organisatie. Het is een middel om op een goede manier in contact te komen  

met je klanten. En te blijven! 
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Bij Aegon kijken we naar waarde voor de eigen organisatie vanuit een tweetal 

invalshoeken:

1. Cost-to-serve 
Vanuit het oogpunt van praktisch elk bedrijf wordt gekeken naar de ‘cost-to-serve’. 

Wat kost mij het bedienen van klanten? Kan ik offline processen omzetten naar 

online processen? Kan ik op die manier de kosten reduceren? Dat is één aspect 

van online service. Een vrij traditionele blik. Goed meetbaar, in euro’s. 

Case: Mijn Aegon, Aegon app & FAQ’s 
Het ontsluiten van processen naar online kun je eenvoudig afzetten tegen 

de kosten van een offline proces. Bijvoorbeeld het versturen en behandelen 

van aanvragen. Besparingen die jaar op jaar kunnen terugkomen. Zo ook 

de kosten van het afhandelen van vragen. Meet het bezoek aan je FAQ’s 

en vertaal dat naar de kosten van een call. Je zult zien dat dat heel snel 

rendabel is.

2. Engagement  
Bedrijven spenderen miljoenen euro’s aan campagnes om in contact te komen  

met hun klanten. Daarom is een andere vraag eigenlijk veel interessanter;  

welke mogelijkheden heb ik om in contact te komen en te blijven met mijn klanten?  

Een relatie op te bouwen op basis van de inzichten die je als bedrijf opdoet.  

Het meten van terugkerend bezoek vertelt je absoluut iets over de kwaliteit van je 

online dienstverlening en geeft je (nieuwe) inzichten. In social media spreek je over 

volgers en engagement-score. Hoe vaak word je content gelezen, maar vooral 

gedeeld? Binnen Aegon sturen we op het verhogen van engagement. 

Concluderend stellen wij binnen Aegon vast dat goede online service in  

verschillende opzichten rendeert. We zien de eerste signalen dat klanten met wie 

we meer online engagement hebben langer bij ons blijven en/of meer producten 

afnemen. Ook zien we dat een groeiende groep klanten anderen aanzet tot het 

kopen van onze producten.”
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3.4 Online human assistance

Ondanks een scala aan selfservicemogelijkheden blijven er altijd situaties bestaan 

waarin sitebezoekers behoefte hebben aan persoonlijk contact.  

Bijvoorbeeld omdat ze onzeker zijn over een te maken keuze en bevestiging willen 

‘van iemand van vlees en bloed’. Ook kan het zijn dat er emoties spelen;  

gevoelens van klanten die vragen om persoonlijke interactie. Dan is het wenselijk 

(zelfs noodzakelijk) dat een organisatie de kans biedt om laagdrempelig persoonlijk 

contact mogelijk te maken.

Traditioneel gebeurt dat online via een expliciete verwijzing naar de telefonische 

klantenservice. Hoewel contactcenters veel contacten kunnen afhandelen, schuilt 

er een risico in het doorverwijzen naar een alternatief kanaal. Immers, we vragen 

(potentiële) klanten om het gekozen voorkeurskanaal te verruilen voor een ander 

medium. Mogelijk staat de klant daar niet altijd welwillend tegenover. Bellen is niet 

voor iedereen een gewenste optie en we doen een extra beroep op de  

inspanningen (customer effort) van personen. 

Hieronder zetten we de mogelijkheden uiteen om een online bezoeker persoonlijke 

assistentie te bieden. De opties lopen uiteen qua:

Tijdsdimensie:  asynchroon of real-time contact. 

Richting:   proactieve of reactieve service. 

Kanalen:   online of offline ondersteuning.

Contactformulier
Het klassieke formulier waarmee een gebruiker via e-mail contact met een  

organisatie opneemt, heeft in belangrijke mate plaatsgemaakt voor webformulieren 

waarin de klant vragen moet specificeren. Dit is nog altijd een veelgebruikt middel. 

Doordat de communicatie asynchroon is, moeten (potentiële) klanten afwachten 

óf en wannéér er antwoord komt. Organisaties moeten de verwachtingen daarom 

nadrukkelijk managen om te voorkomen dat klanten tussentijds contact zoeken  

via alternatieve service-ingangen. In veel gevallen worden antwoorden op vragen  

automatisch gegenereerd via een match met content uit een kennisbank.  

Doorgaans vindt er nog wel een menselijke controle plaats op juistheid van  

beantwoording.
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Call-me-now- of call-me-laterknop 
Een andere mogelijkheid om klanten persoonlijk te ondersteunen, is de call-me-

now of call-me-laterbutton. Deze optie kan worden aangeboden op basis van 

openingstijden en beschikbaarheid van medewerkers. Oorspronkelijk maakte deze 

functionaliteit het vooral mogelijk voor klanten om aan te geven dat ze gebeld 

wilden worden. Inmiddels zijn er meer opties, zoals bijvoorbeeld aan kunnen geven 

waarover je wilt worden benaderd. De klant kan hiervoor een app, webformulier  

of IVR (spraakcomputer) gebruiken. Aansluitend kan de afspraak via sms of e-mail 

worden bevestigd. Het aansluitende contact hoeft vervolgens niet per se  

telefonisch te zijn, maar kan ook online (via chat) plaatsvinden. 

Het is voor klanten belangrijk dat ze een concrete indicatie krijgen van de termijn 

waarop ze een reactie kunnen verwachten. Is deze er niet, dan is de kans groot 

dat ze het heft in eigen handen nemen en alsnog zelf contact zoeken. Een ander 

struikelblok is dat de klantinteractie in veel gevallen wordt voortgezet op een ander 

moment en/of via een ander dan het oorspronkelijk gekozen kanaal. Ook is het een 

reactieve vorm van customer service. In niet-spoedeisende en emotioneel neutrale 

situaties kan dit desondanks een prima optie zijn.

Chat
Online chat is een vorm van digitaal klantcontact die de laatste jaren behoorlijk  

in opmars is. Dit heeft enerzijds te maken met het groeiende inzicht dat chat een 

effectief kanaal is om klanten real-time te helpen, in de door hen gekozen  
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omgeving (online). Anderzijds zijn de technische mogelijkheden rondom chat sterk 

toegenomen. Er kan steeds meer.

Chat heeft een proactieve en een reactieve variant. Laatstgenoemde bestaat uit 

een (dynamische) button die kan worden aangeklikt door klanten die chatsupport 

wensen. Het is mogelijk de chatbutton wel of niet aan te bieden, op basis van de 

beschikbaarheid van medewerkers. De laatste jaren betekende dat nog vooral dat 

de chatbutton ‘verdween’ als het te druk was aan de telefoon, maar inmiddels is 

er sprake van een kentering. De telefoon is niet meer automatisch servicekanaal 

nummer één.

“De kracht van proactive chat schuilt in de  
mogelijkheid om hulpbehoevende klanten  
precies op het juiste moment persoonlijke 

assistentie aan te bieden.”

De proactieve variant van chat is een toepassing waarbij op basis van business-

rules wordt bepaald of een sitebezoeker wel of geen uitnodiging voor een chat 

krijgt. Deze businessrules kunnen handmatig worden ingesteld, maar ook op 

basis van machine learning. Het is dan aan de software om op basis van slimme 

data-analyses van onder andere bezoekersgedrag te bepalen of een chatsessie 

succesvol zal zijn. 

De kracht van proactive chat schuilt in de mogelijkheid om hulpbehoevende  

klanten precies op het juiste moment persoonlijke assistentie aan te bieden, 

namelijk als hun klikgedrag laat zien dat ze vastlopen. Een aanbod tot chat wordt 

dan – zo is de ervaring van partijen als KPN en ING – niet als opdringerig ervaren, 

maar als klantgericht.

Een uitdaging met proactive chat is dat klanten als zij op die manier eenmaal goed 

geholpen zijn, een volgende keer weer willen chatten. Als chat dan alleen proactief 

wordt aangeboden, is er feitelijk geen mogelijkheid om als kant zelf een chatsessie 

te starten. Reden voor een groeiend aantal organisaties om proactieve en  

reactieve chat te combineren.
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Een kanttekening die we nog wel willen plaatsen, is de worsteling van organisaties 

met de businesscase van chat. Oorspronkelijk werd chat door leveranciers met 

name gepositioneerd als goedkoop alternatief voor de telefoon.  

Dit op basis van het gegeven dat het voor een medewerker mogelijk is om  

meerdere (‘concurrent’)conversaties tegelijk te voeren. Op zich klopt dit, maar de 

gemiddelde chatsessies blijkt vaak ook langer te duren. Het is dan ook niet per se 

goedkoper dan het telefoonkanaal.

Uiteraard zijn er wel andere voordelen. Online klanten kunnen online worden 

geholpen, waardoor er geen kanaalswitch nodig is. Tevens is het chatkanaal sterk 

verrijkt qua mogelijkheden, zoals co-browsing, page sharing en het delen van  

documenten en video’s. Bovendien is er naast de tekstchatvariant ook de mogelijk-

heid om te videochatten.      

Messaging
Met WhatsApp als bekendste toepassing is er sprake van snelgroeiende  

belangstelling voor persoonlijk contact via messengerplatformen.  

Het afgelopen jaar heeft een aantal bedrijven geëxperimenteerd met ‘appcare’. 

Een organisatie als Essent is er inmiddels alweer mee 

gestopt, maar partijen als Coolblue en SNS breiden de  

activiteiten juist uit. Een belangrijke trigger voor de groei van 

service via WhatsApp of Facebook Messenger is dat steeds 

meer consumenten beschikken over mobiel internet en actief 

WhatsApp gebruiken. Bovendien is er een groeiende  

tendens om ook online 1:1 te kunnen communiceren.  

Social media lenen zich daarvoor minder goed dan  

bijvoorbeeld WhatsApp. Tenslotte is de verwachting dat 

human assistance via messengers een snellere respons 

oplevert dan bijvoorbeeld e-mail.  

Mogelijkheden om via bijvoorbeeld WhatsApp ook te kunnen bellen zullen de groei 

alleen maar verder versterken.

Als het gaat om appcare zijn er duidelijke raakvlakken met het hierna te bespreken 

thema klantcontact via social media. De meeste organisaties die service verlenen 

via messaging diensten hebben de afhandeling van de contacten belegd  

bij hun webcareteam.

Göran: Goedemiddag,
Welkom bij brightONE!
Waarmee kan ik u van
dienst zijn?

Me: Ik wil graag een 
afspraak maken.

VerstuurVerstuur een bericht.

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M
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De impact van mobile op customer service
De invloed van mobiel internet op klantenservice is groot. Naarmate we 
smartphones en tablets gebruiken voor meer en meer functies (van  
oriëntatie tot aankoop en gebruik van diensten) groeit ook de mobiele  
servicebehoefte. 

Cruciaal daarbij is dat servicefunctionaliteiten (van informatiepagina’s tot  

mijn-omgeving en chatvenster) responsive worden aangeboden. Toeters en bellen 

zijn daarbij vooralsnog minder belangrijk dan platte hulpfunctionaliteiten.  

Ook mobiel verwachten gebruikers een effortless experience.

Een interessante dimensie van mobile customer service is dat context informatie 

kan worden overgedragen. Informatie over geo-locatie, voorkeuren en gedrag- 

ingen van een mobiele gebruiker kunnen een conversatie effectiever en persoon-

lijker maken. Uiteraard dienen hierbij wél de privacybelangen van een (potentiële) 

klant in ogenschouw te worden genomen.

Al eerder spraken we over apps. Als het gaat om customer service is het belangrijk 

nog eens te benadrukken dat klanten overal servicefunctionaliteiten verwachten, 

dus ook in een app. Met name marketeers verliezen dit nog wel eens uit het oog. 

Ook geloven we niet zo zeer in specifieke serviceapps naast apps voor andere  

toepassingen. Een geïntegreerde toepassing past het best bij de wensen en 

verwachtingen van klanten.      

De impact van mobile op klantinteractie reikt beduidend verder dan alleen mobiel 

internet. Belangrijk is te realiseren dat mobiele consumenten via één persoonlijk 

device allerlei servicekanalen en touchpoints onder handbereik hebben.  

Een nieuw kanaal is slechts één swipe verwijderd. Hierdoor groeit de dynamiek in 

customer journeys enorm. We komen hierop terug als we omnichannel bespreken.

Hoewel de meest gangbare vormen van customer service via social media in 

principe ook te beschouwen zijn als vormen van ‘online human assistance’  

hebben we ervoor gekozen dit domein te bespreken in een separaat hoofdstuk  

dat hierna volgt. 
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4. Social customer service
In Nederland is customer service via social media een ingeburgerd fenomeen.  

De penetratie van social media is hoog in ons land en we ervaren dat consumen- 

ten op social niet alleen over merken, maar ook met merken willen praten.  

Vrijwel alle organisaties met grootschalig klantcontact verlenen dan ook service  

via social media. Wij zien drie specifieke verschijningsvormen van social service 

die we hieronder nader bespreken. 

Het model laat zien dat er een overlap is tussen de drie dimensies. In feite is dit 

een social sweetspot, waarin de klant een centrale rol binnen een organisatie gaat 

vervullen en de scheidslijnen tussen intern en extern en tussen medewerker en 

klant definitief vervagen. Het is het ideaal dat organisaties die een social business 

willen worden nastreven, maar voor veel partijen is dit nog toekomstmuziek.

4.1 Webcare: organisatie helpt  klant

Inmiddels is het alweer meer dan 10 jaar geleden dat we in Nederland begonnen 

met serviceverlening via Twitter, Facebook en op klantfora. In Nederland noemen 

Organisatie
Helpt Klant

WEBCARE

Klant Helpt
Klant

COMMUNITIES

Klant Helpt
Organisatie

VOICE OF THE
CUSTOMER
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we dit webcare, in andere landen wordt het social care of social customer service 

genoemd. Anno 2015 hebben vrijwel alle corporate organisaties eigen webcare-

teams. Kleinere organisaties hebben doorgaans specifieke webcaremede- 

werkers in dienst. Ook is er sprake van een groeiend aantal dienstverleners dat 

facilitaire webcarediensten aanbiedt.

In de historie van customer service is geen enkele servicevorm zo snel volwassen 

geworden als webcare. Van een escalatiekanaal is webcare bij veel organisaties 

inmiddels getransformeerd in een regulier servicekanaal. De jarenlange ervaring 

die organisaties inmiddels hebben opgedaan, komt dan ook goed van pas om 

toenemende klantverwachtingen bij te benen: 

 ■ Zo verwachten gebruikers een steeds snellere responsetijd.  
Maar omdat de meeste webcareteams snel reageren, wordt snelheid 
ook een ‘dissatisfier’. Je kunt het eigenlijk alleen maar fout doen. 

 ■ De inhoud van de webcarecommunicatie wordt dan ook steeds  
belangrijker. Deze dient niet alleen persoonlijk te zijn, maar ook  
oplossend. Empathie tonen volstaat niet meer; alles draait om de  
directe oplossing.

 ■ Er is een groeiende behoefte aan gepersonaliseerd contact (1:1).  
Het aandeel private messages groeit sterk ten opzichte van publieke 
(1:N) conversaties.       

Inherent aan de hogere klantverwachtingen neemt de prestatiedruk op webcare-

teams toe. Zeker als er ook interne pressie is om kostenefficiënt te werken.  

Dit vertaalt zich in een groeiende behoefte aan software-ondersteuning.  

Er is vraag naar tools die niet alleen goed kunnen monitoren en analyseren,  

maar die tevens functionaliteiten hebben op het gebied van automation en  

workflows. Ook is er behoefte aan integratie met klantsystemen als CRM en  

kennismanagement. 

Het is opmerkelijk om te zien dat webcareteams steeds proactiever zijn gaan 

opereren. Het team reageert allang niet meer alleen op de specifieke vragen aan 

het webcare-account. Hier ontstaat een spanningsveld. Proactieve reacties om 
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klantvragen te voorkomen worden doorgaans goed gewaardeerd, maar onge- 

vraagde inmenging in conversaties of reacties op publieke uitingen worden niet 

altijd gewaardeerd. Onderzoek door de UVA maakt duidelijk dat gebruikers lang 

niet altijd op een reactie zitten te wachten.

Interessant is de positionering van webcare binnen organisaties. Inmiddels maakt 

een groot deel van de webcareteams en medewerkers deel uit van de customer-

service-organisatie. Daarmee lijkt webcare in een (kostengedreven) organisatiesilo 

te verdwijnen. Gezien de professionaliteit en efficiency in contactafhandeling is dat 

geen onlogische keuze. Echter: webcare kan en moet ook bijdragen aan doelen  

op het gebied van pr, marketing en verkoop. Dit pleit voor een positie boven of 

tussen de traditionele silo’s.    

Een belangrijk thema voor webcare wordt verbreding van scope naar alternatieve 

socialmediaplatforms en andere online kanalen. Nu is het merendeel van de 

webcareteams nog vooral actief op Twitter en Facebook. Hieraan kunnen andere 

sociale netwerken, zoals YouTube, Instagram en Pinterest, worden toegevoegd. 

Met name jongere klanten zijn  daar te vinden. Ook moet worden gekeken naar 

integratie met andere digitale kanalen zoals messenger diensten en chat.  

Marketing

WEBCARE

Customer Service

Public Relations
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Dit met name vanwege de eerder genoemde behoefte aan 1:1 online contact. 

Ook ondersteuning van selfservicekanalen groeit aan belang. Het is wenselijk dat 

webcareteams de selfservicebehoefte van klanten maximaal voeden door actief te 

verwijzen naar beschikbare content- en kennisbronnen.

Wetenschappelijk fundament voor webcare
Traditioneel is customer service een vakgebied van ‘learning by doing’.  
Het draait vooral om de praktijk. Toch is er sprake van een kentering.  
Inherent aan het groeiende belang van klantenservice wordt er ook meer 
theorie ontwikkeld. Zo mag webcare zich verheugen op toenemende  
belangstelling vanuit de wetenschap. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Commerciële Communicatie (SWOCC) liet onderzoek doen naar handvatten 
voor het formuleren van een effectieve webcarestrategie.   

Tien jaar experimenteren met webcare heeft veel cases en best practices  

opgeleverd. Verdere professionalisering op het gebied van webcare is nu gewenst, 

maar onderbouwde kennis nog niet voorhanden. SWOCC-publicatie 69 voorziet 

hierin. Auteurs Lotte Willemsen en Guda van Noort geven stap voor stap antwoord 

op de vier vragen die aan de basis liggen van elke webcarestrategie:  

Moet ik wel of niet reageren op online klachten? En zo ja, wanneer (en wanneer 

niet), met wat voor inhoudelijk antwoord en met welke toon? Zowel de effecten 

voor marketing, PR als customer service zijn hierbij onderzocht.

Ja, reageren
Een groot aantal merken blokkeert of censureert negatieve klantsignalen via social 

media. Dit leidt tot negatieve effecten, simpelweg omdat consumenten louter pos-

itieve kritieken wantrouwen. Reageren op negatieve Word of Mouth (WOM) is een 

beter alternatief. Webcare draagt namelijk bij aan meer tevredenheid, meer posi-

tieve merkevaluaties en een positieve reputatie en dus aan de customer service, 

pr- en marketingdoelstellingen van een merk. 

Reageer op verzoek van de consument
Selectief reageren is verstandig omdat niet elke consument webcare wenselijk 

acht. Klagen is niet altijd webcare vragen. Willemsen: “In tegenstelling tot wat
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vaak wordt gedacht in de praktijk, is proactieve webcare dus niet superieur aan 

reactieve webcare. In tegendeel zelfs, want ongevraagde webcarereacties kunnen 

gevoelens van privacyschending oproepen.”

Het beste antwoord is een tegemoetkomend antwoord
Inhoudelijke reacties waarbij het merk tegemoetkomt aan de zorgen, klachten en 

behoeften van consumenten zijn succesvoller dan defensieve reacties (waarbij het 

merk de ernst van het probleem probeert te minimaliseren). “Consumenten  

plaatsen een klacht omdat zij een probleem ervaren met een merk dat alleen  

weggenomen kan worden als het merk verantwoordelijkheid neemt en/of deze 

klacht probeert op te lossen”, aldus Van Noort. 

Spreek de taal van de consument
Consumenten praten liever met een persoon dan met een gezichtsloze  

organisatie. En dus leidt een menselijke toon met behulp van personalisatie  

of informeel taalgebruik tot positieve uitkomsten op het gebied van customer 

service, PR en marketing. Het is echter de kunst om daar niet in te overdrijven. 

Amicale webcarereacties worden niet altijd gewaardeerd.

4.2 Communities: klant helpt klant

Gedreven door het succes van best practices als Giff Gaff kijken veel organisaties 

naar de mogelijkheid om eigen fora op te zetten. Wie wil dat nu niet: een eigen 

klantcommunity waarin klanten onderling vragen beantwoorden en elkaar  

op die manier crowdservice verlenen?

“Klanten weten in de praktijk vaak  
meer van producten en diensten 

dan de eigen medewerkers.”

Communities zijn niet alleen interessant om kosten te besparen op de dimensie 

‘organisatie helpt klant’. Klanten weten in de praktijk namelijk vaak meer van 

producten en diensten dan de eigen medewerkers. Dit kennispotentieel kan door 

organisaties actief worden benut als zij klanten zover krijgen om deze kennis actief 



49 brightONE

(online) te delen met anderen. Financiële incentives kunnen hierbij helpen,  

maar gaan voorbij aan het feit dat er altijd een groep klanten is die zich intrinsiek 

gemotiveerd voelt om anderen te helpen. Erkenning door de community  

(als expert) en waardering van de organisatie zijn vaak al voldoende.

Het is vaak de vraag of organisaties een eigen forum moeten opzetten of dat zij 

actief moeten zijn op platformen van anderen, zoals consumentensites of vergelij- 

kingsplatformen. Het opzetten en onderhouden van een eigen forum of community 

kost behoorlijk wat inspanningen op het gebied van promoten, participeren en 

modereren. Maar als er voldoende animo is om een eigen platform levensvatbaar 

te maken, dan zijn er ook substantiële voordelen. Denk onder meer aan het ver-

minderen van de druk op dienstverlening in traditionele (duurdere) servicekanalen.

Case NS Community: ‘activeer je fans, zet ze in!’
Na een lange aanloop ging de Nederlandse Spoorwegen begin 2014 met een 
eigen forum van start. Een jaar na dato kan de pilot als succesvol worden 
beschouwd. Een groeiende groep gebruikers weet het forum te vinden.  
De interactie groeit: het merendeel van de vragen wordt door klanten  
onderling beantwoord. Ook de interne organisatie ervaart voordelen.  
Volgens Miryam de With en Merel van den Boomen (Marketing NS) staan  
alle seinen dan ook op groen om de community verder te positioneren  
als volwaardig servicekanaal.

De spoorwegen zijn ‘van ons’. Als Nederlanders vinden we het dan ook heerlijk 

om nu en dan af te geven op de NS. Zeker als er weer eens blaadjes op het spoor 

liggen of Utrecht Centraal plat ligt. Toch kent de NS ook veel betrokken klanten  

en zelfs een schare trouwe fans. Een prachtige voedingsbodem om een levendige 

klantcommunity op te zetten. 

Toch duurde het relatief lang voor het forum er daadwerkelijk kwam. Miryam de 

With was vanaf het begin betrokken “Voor een traditioneel gesloten organisatie  

als NS is een forum wel héél open en transparant. Daar moesten veel mensen aan 

wennen. De initiële angst bij sommigen was dat negatieve klantsignalen zouden 

overheersen. Door mijn ervaring op social media kanalen als Twitter en  
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Facebook kon ik laten zien dat er - naast klagers – ook vooral veel fans zijn, 

mensen die ontzettend veel weten over onze producten. Die wilde ik op deze  

manier een podium geven.”

Ook vergroting van efficiency werd als argument vóór een eigen community naar 

voren gebracht. Merel van den Boomen: “Bij veel klanten leven identieke vragen.  

In andere kanalen (met name aan de telefoon en via e-mail) beantwoord je dezelf-

de vragen keer op keer. Op een forum blijft deze informatie bestaan.  

Klanten komen, met name via Google, makkelijk aan antwoorden. Ook is er meer 

ruimte voor achtergrond.” 

Aansluiting van het forum bij de bedrijfsvisie van de NS (‘de klanten op 1, 2 en 3’) 

én een harde businesscase trokken de NS directie uiteindelijk over de streep.  

Met toestemming voor een pilot werd begin 2014 voorzichtig gestart, dús met een 

‘soft launch’. Als platform werd gekozen voor forumsoftware van Insided. Op basis 

van die ervaringen stelt Haiko Krumm vast dat het forum zich in korte tijd heeft  

bewezen. De praktijk wijst uit dat 53 procent van de vragen door klanten zelf 

worden afgehandeld (tegen 41 procent gemiddeld). Van alle vragen wordt 96  

procent binnen 48 uur beantwoordt. Dat lijkt een ruime tijdspanne, maar volgens 

Van den Boomen verwachten forumgebruikers niet direct een antwoord:  

“Met prangende vragen blijven mensen bellen, voor korte vragen gebruiken ze 

Twitter en de dieptevragen zijn voor ons.” De praktijk wijst dus ook uit dat klanten 

zelf in staat zijn om complexere vragen te beantwoorden. 

Dat geldt zeker voor de ‘super-users’. Daarvan heeft NS er momenteel 9. Zij alleen 

zijn verantwoordelijk voor de beantwoording van 30 procent van de op het forum 

gestelde vragen. Beloond willen ze daarvoor eigenlijk niet worden.  

Erkenning is voldoende voor de intrinsiek hoog gemotiveerde fans. Er is overigens 

wel moderatie door eigen webcaremedewerkers, met name voor vragen die niet 

snel genoeg worden beantwoord.

Hoe bepaalt NS of het forum succesvol is? Uiteraard zijn er kwantitatieve  

statistieken die iets zeggen over de levendigheid van een forum. Denk aan  

aantallen bezoekers, topics, reacties en leden. Maar additioneel zijn er duidelijke 

en meetbare doelstellingen geformuleerd binnen de volgende thema’s:
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 ■ Callreductie (besparing op bemenste klantenservice, gemeten in  
euro’s) 

 ■ Community (hoeveel leden, superusers en hun tevredenheid)

 ■ Moderatie-optimalisatie (vindbaarheid van topics, online aanwezigheid 
verbeteren en optimalisatie van content)

Na een jaar wijst de praktijk van de NS uit dat de businesscase zowel op  

kwalitatieve als op kwantitatieve resultaten kan worden gebouwd.  

Surveyresultaten worden gebruikt om aan te tonen dat een substantieel deel  

van de forumgebruikers zonder ‘crowdservice’ zou hebben gebeld. 

Ambities zijn er ook voldoende, zo stelt Merel van den Boomen: “We gaan het 

forum nu positioneren als volwaardig servicekanaal. De transparantie van de 

community hopen we nu breder in de werkwijze van NS in te bedden. Ook zal er 

meer aandacht zijn voor moderatie, met name om de talrijke topics en antwoorden 

goed vindbaar te houden. Additioneel zijn er wensen om nog meer aan co-creatie 

te gaan doen. Onze klanten staan er open voor!” 

4.3 Voice of the customer: klant helpt organisatie

Een van de grootste verdiensten van social media in een zakelijke context is dat 

platformen als Twitter en Facebook de stem van de klant op boardroomniveau 

tastbaar hebben gemaakt. Uitingen van individuele klanten zijn – opgestuwd door 

massale bijval van de crowd – in staat gebleken om grote organisaties in beweging 

te krijgen.

De laatste jaren zijn veel organisaties, met behulp van krachtige social listening 

software, het sociale web gaan monitoren op relevante klantsignalen.  

Oorspronkelijk vooral om negatieve signalen en conversaties vroegtijdig te spotten 

en de kop in te drukken. Recent onderzoek door Coosto laat zien dat veel  

webcareteams nog vooral reageren op negatieve ‘mentions’.  
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Toch is inmiddels wel duidelijk geworden dat het merendeel van de klantsignalen 

op social media niet negatief geladen is. In veel gevallen worden er positieve of 

constructieve signalen afgegeven die organisaties kunnen gebruiken voor  

aanpassing van de processen, het verbeteren van de reputatie en zelfs voor  

realisatie van additionele verkoopdoelstellingen. Het is duidelijk dat veel bedrijven 

nog een manier moeten vinden om positieve signalen te onderkennen, op waarde 

te schatten én actief te gaan gebruiken voor verbetering van de organisatie.  

Technologie op het gebied van Enterprise Feedback Management kan hierbij 

helpen.

Uiteraard vallen ratings en reviews ook onder de dimensie ‘klant helpt organisatie’. 

Ook dit is customer feedback met de potentie om organisaties concreet te helpen; 

niet alleen om verbeteringen in kaart te brengen (kritische feedback verwerken), 

maar ook om andere klanten te overtuigen (positieve feedback uitdragen).  

Dit lijkt misschien meer op het vlak van marketing te liggen dan van customer  

service, maar customer service is meer dan het operationele oplossen van  

terugkerende problemen. Er is ook een duidelijke taak om relevante klantsignalen 

te vertalen naar bijpassende acties om onnodig of ongewenst contact in de  

toekomst te voorkomen en gewenst contact te stimuleren.

Content- en kenniscreatie is een andere manier waarop klanten organisaties actief 

kunnen helpen. Via het ontwikkelen, delen en distribueren van relevante  

informatie kunnen klanten organisaties helpen bij het opbouwen van relevante  

kennis. Vooruitstrevende organisaties onderkennen deze potentie, bijvoorbeeld 

door kennissystemen open te stellen voor klanten. Hierdoor worden kennis- 

systemen veel meer outside-in gevuld dan voorheen, wat de praktische  

bruikbaarheid ten goede komt.

4.4 Social service versus andere contactkanalen

De impact van social media is groter dan ‘slechts’ de toevoeging van communicatie 

en interactie via sociale netwerken en platformen. Veel organisaties grijpen de 

kans aan om via social media een persoonlijker gezicht te tonen en toegankelijker 

te zijn. De klant kan veel meer bij directe bedrijfsprocessen worden betrokken, 

waardoor de scheidslijn tussen klanten en medewerkers vervaagt.  

Vooruitstrevende organisaties gebruiken social media actief om opener  
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en transparanter te worden. 

Social service draagt actief bij aan deze ontwikkeling. Webcaremedewerkers en 

communitymanagers maken zichzelf bij veel organisaties persoonlijk bekend. 

Ook zijn conversaties via social media meestal menselijker dan de vaak gescripte 

interactie via telefoon en e-mail. Bovendien reikt de ‘voice of the customer’ via 

social media verder dan klantfeedback via andere kanalen. In een groeiend aantal 

situaties maken klanten zelfs actief deel uit van de klantenservice door  

crowdservice te verlenen. 

Klantcontact via social media zal in de nabije toekomst steeds meer wordt  

geïntegreerd in de bestaande contactstructuren van een organisatie.  

Op Marketingfacts werd een interessante discussie gevoerd over waar dat dan 

moet zijn. Het contactcenter zou niet de juiste plek zijn vanwege de status als  

cost center die contactcenters intern vaak hebben. Inbedding van webcare en 

communitymanagement in het contactcenter zou betekenen dat medewerkers 

worden onderworpen aan strakke, door efficiency gedreven besturing.

“Er is een zoektocht naar een nieuw evenwicht 
tussen efficiency en effectiviteit.”

Zo ver is het echter nog niet. Meer en meer organisaties komen tot het inzicht dat 

strak gemanagede klantcontactfabrieken niet bijdragen aan de klantbeleving.  

Er is een zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen efficiency en effectiviteit. 

Deze komt onder andere tot uitdrukking in contactcenters die minder sturen op 

harde kwantitatieve variabelen als gespreks- en nawerktijden en meer oog hebben 

voor kwalitatieve elementen van klantinteractie. Social service kan helpen om 

traditionele contactcenters te transformeren tot afdelingen die service een sociaal 

gezicht geven.

De expertgroep Social Service van de Klantenservice Federatie (KSF) houdt zich 

actief bezig met bovenstaande ontwikkelen. Deze groep deelt kennis en inzichten 

via evenementen en sociale netwerken.
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Hoe zet je een succesvolle community op?  
Tien tips van T-Mobile 
Een gezonde klantcommunity ontstaat niet zomaar. Zorgvuldig bouwen en 
onderhouden is een must. Arianne Heij, online communitymanager bij  
T-Mobile, heeft 10 tips. Van alle telecombedrijven heeft T-Mobile met ruim 
225.000 leden de grootste community. Het forum telt ruim 25 experts,  
waarvan een aantal klant is in plaats van in dienst.

1. Nieuwe doelgroepen
Een deel van de consumenten is trouw aan traditionele kanalen, zoals telefoon. 

We hebben door de verschuiving naar onze selfservice, social service en ons 

forum onze calls de afgelopen 5 jaar zien dalen met 60%. Bij de jongere gene- 

raties is online zijn iets natuurlijks. Ze zijn always on, bij voorkeur zelfredzaam  

en dus zelf op zoek naar informatie. Een forum past prima bij deze doelgroep,  

zeker omdat deze generatie ook gewend is om kennis online te delen.  

Zo produceert de 11-jarige dochter van mijn collega zelf How-To-filmpjes,  

zoals ’hoe maak je een kerstslinger’ en leert mijn neefje schrijven via een app  

op de iPad.

2. Start intern
Hoewel alles draait om de klanten, is een goed intern fundament de basis.  

Ga actief op zoek naar enthousiastelingen die hun kennis willen delen en die zich 

ook kwetsbaar durven op te stellen. Het is niet ondenkbaar dat je bijvoorbeeld als 

marketeer, productontwikkelaar of tester kritiek krijgt van je klanten. Om überhaupt 

te kunnen starten met een forum, heb je op directieniveau absoluut een sponsor 

nodig. Arianne Heij: “Vooral in het begin is de businesscase nauwelijks rond te 

maken. Een bepaald geloof en managementdraagvlak is cruciaal!” 

3. Service first
Social service is hét startpunt voor een effectieve dialoog. Ga er niet klakkeloos 

vanuit dat klanten wel even leuk met je willen praten. Los eerst problemen op en 

kijk dan of er een verdere basis/toegevoegde waarde is voor een conversatie.  

Sluit vooral aan bij conversaties die al plaatsvinden in plaats van te bepalen waar 

het over moet gaan.
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4. Manage de klantverwachting
Natuurlijk kunnen klanten altijd op een forum terecht, maar waak voor de illusie dat 

een community het snelste servicekanaal is. De klantexperts zijn weliswaar always 

on, maar niet altijd aan het (vrijwilligers)werk. Arianne: “Maak klanten duidelijk dat 

het 12 uur kan duren voor er een reactie komt. Iemand die sneller een antwoord 

wil, kan beter naar webcare. Vergeet vooral ook niet duidelijk te maken dat het 

vaak klanten zijn die klanten helpen. Voor ons was dit de reden om de naam  

‘moderator’ te veranderen in ‘klantexpert’.”

5. Benut de interactie
Een community leent zich voor veel meer dan het reactief oplossen van proble-

men. Arianne: “Bij ons worden veel echte gesprekken gevoerd. Die kans grijpen 

we actief aan om klanten mee te laten denken over onze diensten en producten. 

Op basis van input van de community besluiten we soms om bepaalde projecten 

wel of niet uit te rollen.” Ook leveren de conversaties veel waardevolle input voor 

verbetering. Ten slotte leent het forum zich ook om klantbegrip te creëren: “Wees 

open en transparant als er zaken in het bedrijf fout gaan. Waardering is je deel.” 

6. Actieve participatie: niet dé maatstaf voor succes
Uiteraard is het prachtig als veel klanten zich actief in conversaties mengen, maar 

realiseer je: ook in communities is er een ‘silent majority’. Succes meet je niet 

alleen af aan het aantal postings en reacties, maar zeker ook aan het aantal views. 

“Eén actieve gebruiker representeert 100 of meer klanten die alleen volgen.”

7. Iedere gebruiker heeft een crowd
Realiseer je dat iedereen die actief is binnen de community weer een eigen crowd 

heeft. Communities lenen zich daarom ook goed voor het delen van waardevolle 

content. Fora hebben een informatieve functie die veel verder strekt dan het forum 

zelf. Het mooiste is dat we alle forumcontent kunnen hergebruiken in onze  

andere digitale kanalen. Dit stelt ons in staat relevante content te delen op het 

juiste moment en in de juiste context. Arianne: “Wij stimuleren onze experts ook 

echt om inhoudelijke blogs te schrijven en via de community te delen.  

Het bereik is groter dan je denkt!” 
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8. Geen censuur
Een community heeft eigenlijk geen eigenaar en telt slechts gastheren en – 

vrouwen. Censuur ‘van bovenaf’ is absoluut uit den boze. Als organisatie faciliteer 

je en moet je kunnen omgaan met negatieve klantsignalen. Dit maakt je organi- 

satie beter! Angst voor het delen van foutieve informatie en kennis is niet nodig. 

Communities hebben een sterk zelfreinigend vermogen. Gebruikers spreken  

elkaar direct aan. Van wanorde is geen sprake. Arianne: “Bij ons hebben de  

klantexperts zelf regels opgesteld, zelfs over de inspanningsverplichting naar 

andere klanten.” 

9. Belonen
Sinds een jaar worden de klantexperts bij T-Mobile beloond met loyality punten van 

het T-Mobile Extra spaarprogramma. Met de punten zijn onder andere gadgets, 

uitjes en accessoires verkrijgbaar. Deze beloningssystematiek wordt gewaar-

deerd, maar is niet de belangrijkste drijfveer voor de klantexperts. Ze ontlenen hun 

motivatie aan het kunnen helpen van anderen en aan de oprechte aandacht en 

waardering die ze vanuit T-Mobile krijgen. Arianne: “Wij betrekken klantexperts  

actief bij ons merk. Vaak worden zij als eerste geïnformeerd over nieuwe  

initiatieven. Ook hebben we een Expert programma opgezet, waar zij on- en offline 

trainingen & workshops kunnen volgen die onze medewerkers ook aangeboden 

krijgen (b.v. video en blog workshop). We komen minimaal 4x per jaar fysiek samen 

en helpen ook bij stages, afstuderen, referenties, et cetera. Zie het maar als een 

relatie. Het is geven en nemen!” 

10. Bouw alsnóg de businesscase!
Het moge duidelijk zijn: een succesvolle community heb je niet zomaar. Wees je 

bewust van een intern spanningsveld, zeker in een tijdperk waarin resources en 

budgetten onder druk staan. Arianne: “Ook intern moet je vechten om aandacht  

en investeringsruimte. Vergeet dus vooral niet je businesscase alsnóg te  

bouwen!” Gedeeltelijk is deze ‘hard’ te maken, bijvoorbeeld door aan te tonen  

dat de inzet van een community een deel van het telefoonverkeer voorkomt.  

Vergeet echter ook niet om klantgerichte voordelen te benoemen, zoals customer 

effort en klanttevredenheid. Bij T-Mobile weten ze het zeker: het forum drukt de 

directe servicekosten, heeft een positieve impact op klanttevredenheid en leidt  

tot meer merkambassadeurs.
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4.5 Social media software: diffuus landschap

Het aantal oplossingen dat organisaties kunnen inzetten voor ondersteu- 
ning van social media activiteiten is enorm. Er is sprake van een diffuus 
landschap aan (inter)nationale spelers. Inherent aan de driedeling van social 
service die we hierboven toepassen, kunnen we vaststellen dat er ook drie 
typen software oplossingen zijn: (1) voor webcare, (2) voor klantcommuni-
ties en (3) voor social analytics.

Webcare
Er zijn tientallen oplossingen die organisaties kunnen inzetten om webcareteams 

te ondersteunen. Cruciaal is dat deze tools relevante signalen kunnen opvangen 

en filteren. Ook moeten zij werken in teamverband mogelijk maken en over  

workflow en rapportage mogelijkheden beschikken om te kunnen sturen.

Qua functionaliteiten, mogelijkheden (en prijsstelling) kan de markt worden  

verdeeld in twee delen. Aan de bovenkant zijn er aanbieders als Coosto,  

Salesforce Marketing Cloud (Radian 6) en Engagor. Dit zijn all-in-one oplossingen 

die niet alleen door customer service kunnen worden gebruikt, maar ook door PR, 

Communicatie, marketing en sales.

Aan de onderkant vinden we oplossingen met meer beperkte functionaliteit óf met 

een focus op slechts één van de onderdelen van het spectrum, bijvoorbeeld  

social listening.

Klantcommunities
Er zijn diverse typen platforms om een community te ondersteunen. In hoofdlijnen 

zijn de volgende categorieën waarneembaar: 

 ■ Sociale netwerken als Facebook en Twitter, waar je een eigen pagina, 
groep of account op kan aanmaken.

 ■ Helpdesk achtige fora met een focus op het oplossen van technische 
hulpvragen

 ■ Platforms voor grotere communities met gamificationprincipes. 



58 brightONE

Het aantal spelers is hier wat meer beperkt. Partijen die in Nederland actief zijn 

met name inSided en Lithium.

Social analytics
Er is nog een hele reeks aan (deel)oplossingen die zich bijvoorbeeld richten op de 

Voice of the Customer en analyse daarvan. We geloven zeker in de toegevoegde 

waarde van dit type oplossingen, maar willen de behoefte aan geïntegreerde 

oplossingen benadrukken. We zien dat fragmentatie van social media oplossingen 

in organisaties leidt tot versnippering van klantfocus. 

Functionaliteiten
Wat zijn volgens ons de kernfunctionaliteiten van een goede geïntegreerde social 

media management oplossing?

 ■ Monitoring: om relevante signalen uit het sociale web te kunnen  
opvangen.

 ■ Analytics: om goede analyses te kunnen maken van relevante  
onderwerpen en conversaties.

 ■ Engagement: om laagdrempelig conversaties aan te gaan.

 ■ Besturing: om workflows, userrollen en dashboards in te richten  
en grip te krijgen op de operatie.

 ■ Reporting: om op verschillende niveaus relevante rapportages  
op te kunnen leveren. 

Uiteraard is het daarnaast cruciaal dat de oplossing de Nederlandse taal  

ondersteunt, gebruiksvriendelijk is en dat er sprake is van goede (self)support.  

Het jaarlijkse onderzoek van Upstream naar social media management  

oplossingen verschaft dieper inzicht.

De meeste oplossingen zijn SAAS gebaseerd en kunnen (op licentiebasis) worden 

afgenomen voor een periode tussen 6 en 12 maanden. Toch adviseren wij –  

bij implementatie – een bredere blik op toekomstige behoeften.  
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Kijk daarbij bijvoorbeeld naar mogelijkheden van de software om te integreren  

met CRM, kennismanagement en andere contactkanalen.

“Maak zonder trial geen deal!”

Last but not least: als je meerdere oplossingen onderling vergelijkt (wat wij zeker 

aanbevelen), maak dan geen keuze op papier. Gebruik de mogelijkheid om  

potentiële oplossingen in de praktijk uit te proberen. Kijk bijvoorbeeld hoe  

makkelijk het is om het filtermechanisme te gebruiken (voor monitoring) en  

hoe makkelijk medewerkers de software kunnen gebruiken (voor conversaties). 

Maak zonder trial geen deal!  
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5. Omnichannel
Het is onmiskenbaar dat het zwaartepunt in customer service verschuift van 
offline naar online kanalen. Echter, we kunnen onze ogen onmogelijk sluiten 
voor de realiteit. Die is (en blijft) dat consumenten on- en offline kanalen 
door elkaar gebruiken, afhankelijk van de situatie en de contactbehoefte.

Bron: PwC – ‘Customer care evolution’

Kanaalswitches
Het is met name te danken aan de mogelijkheden van mobiel internet dat klanten 

vaker en eerder switchen tussen contactkanalen. Deze groeiende dynamiek in 

klantreizen (customer journeys) plaatst organisaties voor een stevige uitdaging. 

Traditioneel zijn contactkanalen ondergebracht bij verschillende stakeholders  

binnen een organisatie. Ook zijn kanalen van oudsher vaak zo ontworpen dat  

ze een specifieke functie hebben: marketing, verkoop, service of distributie.  

Van integratie tussen kanalen en interne afdelingen is vaak slechts beperkt sprake.

Dit alles strookt niet met de verwachting van moderne consumenten.  

Deze rekenen erop dat zij in contact met organisaties van kanaal kunnen  

veranderen (cross-channel interactie), waarbij de klantbehandeling eenduidig blijft 

(consistent) en relevante informatie uit eerdere kanalen/contacten wordt  

overgedragen aan de volgende schakel in de interactieketen (context). Dit zijn 

  66%
ALLEEN TRADITIONEEL

  54%
ALLEEN DIGITAAL

  73%
EEN COMBINATIE VAN

TRADITIONEEL & DIGITAAL

Welk kanaal? Dat is situatieafhankelijk!



61 brightONE

kernkarakteristieken van ‘omnichannel’, een begrip dat niet alleen relevant is voor 

retailers maar voor élke organisatie met on- en offline klantcontact. 

Bron: ING

Seamless experience
In de praktijk zijn er nog nagenoeg geen omnichannel organisaties. Traditionele 

bedrijven zijn vaak nog het sterkst in offline customer service, terwijl digitale 

bedrijven het best scoren in online klantenservice. De grote uitdaging is om on- en 

offline naadloos te verbinden. Het is daarbij overigens een valkuil te denken dat je 

een omnichannel organisatie kunt worden door alleen de Front Office afdelingen 

omnichannel in te richten. Real-time koppelingen met belangrijke schakels als 

logistiek (waar bevindt mijn pakket zich?) en finance (hoe staat het met mijn  

betaling?) zijn cruciaal.

Techniek faciliteert
Technologisch gezien is omnichannel klantinteractie steeds beter te realiseren. 

Klantinteractie technologie is tegenwoordig in belangrijke mate software  

gebaseerd met een relatief open karakter. Via API’s zijn (systeem)integraties  

tussen contactkanalen en ondersteunende technologie zoals CRM steeds beter  

te maken.

Organisatie frustreert
De organisatie is vaak de bottleneck bij doorontwikkeling van multichannel of 

cross-channel naar omnichannel. Met name grotere bedrijven en instellingen zijn 

vaak zo gefragmenteerd ingericht dat een integrale klantbeleving niet kan worden 

SINGLE CHANNEL MULTICHANNEL CROSSCHANNEL OMNICHANNEL

Van single channel naar omnichannel
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geboden. Niet zelden concurreren afdelingen als retail en online zelfs nog met 

elkaar. Het moge duidelijk zijn dat kanaalconflicten funest zijn voor consistentie 

in customer experience. Eliminatie van dit soort interne obstakels is dan ook een 

basisvoorwaarde voor verdere professionalisering.

Waar beginnen?
De noodzaak om te transformeren tot een omnichannel organisatie plaatst  

bedrijven vaak voor hele praktische vraagstukken. Waar te beginnen, bijvoor-

beeld? En: dien je actief te zijn in alle contactkanalen? Welnu, een concreet  

aanknopingspunt is de constatering dat omnichannel in essentie draait om  

het managen van kanaalswitches. 

Vanuit de wetenschap dat het merendeel van de switches van online naar offline 

kanalen plaatsvindt, moeten we ons dus in belangrijke mate richten op online.  

Wat maakt dat (potentiële) klanten besluiten om vanuit de online omgeving over  

te stappen naar een offline kanaal? En: is deze switch gewenst of niet?   

Let op: hierbij dient te worden geredeneerd vanuit zowel het perspectief van de 

organisatie als dat van de klant. Aansluitend kan worden gekeken of ongewenste 

switches kunnen worden voorkomen en of gewenste switches kunnen worden 

gestimuleerd.

Customer Journeys
Bovenstaande maakt duidelijk dat inzicht in customer journeys gewenst is.  

Daarbij dienen we zeker naar de performance te kijken van individuele kanalen  

en touchpoints, maar minstens zoveel aandacht te geven aan het switchproces, 

ofwel alles wat plaatsvindt tussen kanalen en touchpoints.



63 brightONE

Customer Journey Mapping
Versterkt door de hoge penetratie van mobiel internet, switchen consu-
menten eerder en vaker tussen contactkanalen. Op je mobiele device heb 
je immers allerlei contactkanalen onder handbereik. Met één swipe kun je 
switchen tussen een website, e-mail, een twitterpagina, een app of een  
telefonische ingang. De groeiende dynamiek in klantreizen maakt het nodig 
dat organisaties inzicht krijgen in customer journeys. 

Tussen welke kanalen switcht men in welke fase 
van de klantcyclus? Wanneer stapt men over van 

online naar offline en vice versa? 

Dergelijke inzichten zijn waardevol om klantgedrag te kunnen doorgronden en 

dienstverlening te verbeteren. Tot op heden werden customer journeys vooral 

nagebootst of achteraf gereconstrueerd, op basis van klantonderzoek en Voice 

of the Customer analyses. Inmiddels zijn er mogelijkheden om customer journeys 

real-time te volgen en proactief acties uit te zetten om volgende stappen in de 

klantreis te beïnvloeden. 

Hoe dit werkt? Als voorbeeld nemen we de One Engagement Hub van Thunder-

head.com. Deze software kan ‘luisteren’ in zowel de online als offline kanalen van 

een organisatie en bezoekers aldaar uniek ‘labelen’. Op basis van deze identifier 

kan het gedrag (‘behavioral pattern’) over de kanalen heen worden gevolgd via  

een ‘dashboard’ waarin alle relevante touchpoints en fasen van de klantcyclus  

zijn gevisualiseerd. 

Op deze wijze worden ‘drop offs’ inzichtelijk gemaakt. Waar vinden switches plaats 

en waar stopt de klantreis zelfs? Goede inzichten voor snelle (re)actie.  

Nog interessanter wordt het als klanten tijdens de reis kunnen worden geïdenti- 

ficeerd, bijvoorbeeld omdat ze inloggen in een mijn-omgeving, een e-mail sturen, 

zich bekend maken bij webcare of (mobiel) bellen met het contactcenter.
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Afbeelding: bovenin staan de journeystappen De grijze halve cirkels visualiseren de 

klanten die een volgende stap zetten in de reis, de oranje halve cirkels de ‘dropoffs’.  

In het onderste deel van de afdeling worden de touchpoints weergegeven.  

De lijnen visualiseren het switchgedrag.  

Op dat moment kan het anonieme profiel worden gekoppeld aan specifieke  

klantinformatie. Op basis daarvan kan weer heel gericht een volgende actie 

worden ondernomen. Het doel is dan idealiter iemand verder te brengen in de  

journey. Dat kan betekenen dat er een verkoop- of serviceboodschap wordt  

gegeven of dat er een uitnodiging wordt gedaan tot persoonlijk online contact.

Deze oplossing is niet alleen interessant voor online customer service.  

Onderzoek laat zien dat de grootste kanaalswitch die van online naar offline is. 

Mensen verlaten de website en gaan toch bellen. Met deze software kan een  

contactcentermedewerker inzicht krijgen in wat een beller hiervoor op de website 

of een ander online kanaal heeft gedaan. Het moge duidelijk zijn dat dit de  

klantervaring ten goede komt en dat het service organisaties in staat stelt om  

servicekosten omlaag te brengen en verkoopkansen beter te benutten.

Getting to Know Buy Activate Use Service Billing Pay Leave

392 81% 4% 96%
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Omni is niet alles
Dan de vraag of omnichannel betekent dat je via alle kanalen service moet bieden. 

Wel, het is uiteraard belangrijk om actief te zijn in media die ook actief door klanten 

worden gebruikt. Alleen: moeten die klanten die kanalen ook in een zakelijke 

context willen gebruiken. Bovendien moet er voldoende ‘massa’ zijn om een kanaal 

te openen. En uiteraard speelt de businesscase een rol. Kosten van service blijven 

– ook in de toekomst – een rol van belang spelen. Dat kan betekenen dat je er als 

organisatie voor kiest om in bepaalde kanalen geen service (meer) te verlenen. 

Denk daarbij niet alleen aan kleine kanalen als de fax of WhatsApp, maar ook aan 

(nu nog) mainstream kanalen als e-mail en de telefoon! 

Belangrijk is vooral dat de klant in elke situatie de keuze heeft tussen online en 

offline contact. Evenzeer moet er gekozen kunnen worden tussen selfservice en 

human assistance. Vanuit deze ‘basisinrichting’ kan een omnichannel klantcontact-

strategie verder worden ingevuld.

We hebben het al vaker benadrukt: veel organisaties zien customer service  

(helaas) nog vooral als kostenpost. En die kosten zijn substantieel. Er zijn – zoals 

we hebben gezien – steeds meer (online) kanalen waar bedrijven actief aanwezig 

dienen te zijn met hun klantenservice. Omdat menselijke service ook in de  

toekomst een belangrijke rol blijft spelen, dient er voortdurend te worden  

geïnvesteerd in de kwaliteit van human resources en de technische ondersteuning 

die zij nodig hebben. Dit betekent dat organisaties – ook vanuit intern perspectief – 

hun customer service strategie optimaal dienen in te richten.

Naast deze interne behoefte aan serviceoptimalisatie spelen – uiteraard – de 

klantverwachtingen een fundamentele rol. Service die niet voldoet aan klantver- 

wachtingen heeft een negatieve impact op klantbeleving.  

Haperende servicekanalen zullen worden gemeden en organisaties riskeren het 

risico van imagoschade en klantverloop.

Effectmeting
Voldoende redenen derhalve om voortdurend te focussen op optimalisatie van  

service. Zeker in het online domein is dit goed mogelijk. Hier kan immers – meer 

dan in offline kanalen – aan effectmeting worden gedaan. Welke webpagina’s 

worden actief geraadpleegd, waar haken bezoekers af, waarom loggen ze 
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niet in op de mijn-omgeving?  In principe zijn real-time data voor analyse vaak 

voorhanden en dienen deze te worden gebruikt om Kritische Prestatie Indicatoren 

als ‘Selfservice Ratio’ te analyseren (het percentage sitebezoekers dat een  

transactie succesvol afrondt). Zoals Job Mantz in het volgende kader beschrijft,  

is het van cruciaal belang om de kwaliteit van een selfservice portaal continu  

te monitoren. Afhakers komen vaak niet snel terug en vallen terug qua online 

zelfredzaamheid.

Online service-optimalisatie: versla uw concurrent!
Verbeteren of optimaliseren helpt altijd. Denk aan de dakkapel  die de 
waarde van uw huis heeft vergroot of dat pak dat u heeft laten vermaken  
zodat u er tiptop uitziet. U wilt de kwaliteit vergroten. Online conversie- 
specialisten hebben van verbeteren hun werk gemaakt. Ze proberen de  
productinformatie op hun websites zo te verbeteren dat de conversie stijgt, 
de klanten hun producten en diensten eenvoudiger vinden, een betere  
merkbeleving krijgen én langer loyaal blijven. Tot nu toe niets nieuws,  
maar dit is iets wat uw concurrent niet doet: service-optimalisatie.

Voordat ik verder inga op de betekenis van service-optimalisatie stip ik nog even 

aan wat we al weten. Volgens Wikipedia is de definitie van Conversion Rate  

Optimization (CRO):

“The method of creating an experience for a website or landing page visitor 

with the goal of increasing the percentage of visitors that convert into  

customers.”

Met andere woorden: het optimaliseren van een website om zodoende bezoekers 

te converteren naar klanten. Ik zou service-optimalisatie graag als volgt willen 

definiëren:

“De methode om een beleving te creëren voor een website of landings- 

pagina - om het aantal bezoekers te vergroten dat een antwoord zoekt  

op zijn vraag.” 
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Als u aan service-optimalisatie doet, dan verbetert u service om klanten te helpen 

naar een correct antwoord op hun vragen, en om ze online te houden.

Waarom zou u de online servicewebsite van uw bedrijf verbeteren?
Het doel van CRO is het verkrijgen van klanten en het verkopen van producten/

diensten. Bij service-optimalisatie willen we zoveel mogelijk klanten online helpen. 

Door deze optimalisatie zal de kwaliteit van de servicewebsite verbeteren en dat 

zal de klanttevredenheid laten toenemen. De klant zal dit kanaal prefereren ten 

opzichte van uw veel te dure traditionele servicekanalen. Met andere woorden:  

u verhoogt klanttevredenheid en u bent kostenefficiënter. 

Begeleid uw klant naar het juiste antwoord
Het optimaliseren van uw online servicekanaal begint bij het correct begeleiden 

van de klant naar het antwoord op zijn vraag. De rol van zoekmachines is hierin 

uiteraard belangrijk. Het merendeel van de klanten start zijn online servicereis  

via zijn favoriete zoekmachine. 

Het optimaliseren van de content voor SEO is een goede start om hoog in de  

organische resultaten terecht te komen. Het kan ook erg effectief zijn om SEA in  

te zetten voor de meest relevante antwoorden. Denk maar eens aan de antwoor-

den op de meest gestelde vragen in uw callcenter en daarnaast ook meer actuele  

zaken als een grote storing. Een goed ingerichte campagne in Google kan een 

hoop druk op uw geholpen kanalen schelen. Daarnaast is uw klant blij: hij wordt  

op het juiste moment op via het juiste kanaal begeleid naar het juiste antwoord.

Luister naar uw klant
Het is alleen nuttig om een klant te begeleiden naar het júiste antwoord.  

Met een goed ingerichte SEO-pagina en SEA-campagne weet u nog niet of de 

pagina waar de klant op klikt ook de sleutel is tot het juiste antwoord. U zult dit  

dus op een of andere wijze aan uw klant moeten vragen.

Deze kwalitatieve informatie is uiteindelijk de belangrijkste bron van informatie  

voor het optimaliseren van uw online servicekanaal. Kwantitatieve informatie,  

via bijvoorbeeld Google Analytics, helpen u maar tot op zekere hoogte en bieden 

voornamelijk inzicht in de weg die uw klant heeft moeten bewandelen.
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Maak de content leesbaar
Op de sales/productpagina’s zie ik zelden lange lappen tekst. Het zijn meestal 

activerende en prettig leesbare teksten die mij enthousiast maken om iets te kopen 

(goed gedaan dus!). De teksten op online servicekanalen zijn vaak lang, saai en 

droog. Ze activeren niet en houden geen rekening met de emotie of situatie van  

de persoon die ze leest.

Waarom toch die lange teksten? De mensen die verantwoordelijk zijn voor service 

willen graag zo volledig mogelijk zijn in de service-content. De tekst licht alle voor 

de klant irrelevante (interne) processen toe en neemt elke uitzondering mee.  

Dat de leesbaarheid hierdoor stukken minder wordt, blijkt dan van ondergeschikt 

belang. De pagina is daardoor wel een stuk minder effectief. Dezelfde online  

‘persuasive’ technieken die u al voor online sales gebruikt, kunt u ook toepassen 

op een online selfservicekanaal.

Vergeet niet dat uw klant de content op meerdere apparaten leest. Veel mensen 

vinden het vervelend om een lange tekst van een scherm te lezen, zeker als er 

in deze tekst ook nog eens veel technische termen en/of jargon wordt gebruikt. 

Goede kans dat een klant afhaakt zodra hij wordt geconfronteerd met dit type 

teksten.

Meet uw succes
Hoe kan men dan het succes meten? Bijvoorbeeld met de Customer Effort Score 

(CES). De CES is immers dé manier om erachter te komen hoeveel moeite het uw 

klant heeft gekost om een vraag beantwoord te krijgen.

Meten is weten en het meten van de ‘service-conversie’, via de CES of op een 

andere wijze, is een prima methode om in uw organisatie de waarde van het online 

selfservicekanaal aan te tonen. Want als we weten hoe effectief het kanaal is,  

dan kunnen we dat ook afzetten tegen andere (geholpen) kanalen, zoals  

bijvoorbeeld het callcenter.

Een win-win-situatie
Het optimaliseren van het online servicekanaal kan veel voordelen opleveren:  

het zorgt voor een effectieve inzet van het kanaal, tevreden klanten en het  
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bespaart uiteindelijk kosten op de geholpen servicekanalen. Een win-win-situatie 

voor u en uw klant.

Bron: Job Mantz

Continu verbeteren
Ook de online performance ‘over de kanalen heen’ moet worden gemonitord, 

onder andere op switchgedrag. Switches kunnen – zoals bij omnichannel  

besproken – indicatief zijn voor een teleurstellende gebruikerservaring.  

Hier dient snel aandacht aan te worden gegeven. In dit kader is het hierboven  

beschreven concept Customer Journey Mapping relevant. Veel organisaties  

brengen de belangrijkste journeys evenwel niet voortdurend, maar slechts af  

en toe (en achteraf) in kaart. De vraag is dan hoe actueel je bent. 

Customer Feedback
Dan is er uiteraard ook de mogelijkheid om Customer Feedback actief te gebruiken 

voor meting en verbetering van online serviceprestaties. We spraken in dit  

hoofdstuk al over de mogelijkheden die social media monitoring op dit terrein biedt. 

Additioneel kunnen bezoekers op de website, gebruikers van het selfserviceportaal 

en deelnemers aan chatsessies actief worden bevraagd naar ervaringen.  

Metingen van relevant KPI’s als NPS, CES en Trust leveren – zeker in combinatie 

met open feedback – concrete aanknopingspunten voor verbetering.  

Dat zijn optimalisatiekansen die organisaties niet mogen laten liggen. 
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Customer Experience KPI’s: NPS, Trust maar vooral CES
In de praktijk gebruiken veel bedrijven de Net Promotor Score (NPS) als dé 
maatstaf om online customer experience te meten. Daarnaast kijkt een  
groeiende groep organisaties óók naar de customer effort score (CES).  
En omdat het consumentenwantrouwen jegens bedrijven en de overheid 
alleen maar lijkt af te nemen, voorzien we dat ook vertrouwen (Trust) een 
graadmeter voor succesvolle klantbeleving zal worden. 

De kracht van alle drie de ‘metrics’ is dat ze iets zeggen over klantbeleving.  

Tevens hebben ze gemeenschappelijk dat ze allen via (slechts) één vraag  

kunnen worden gemeten. Afgezien daarvan lopen de drie metrics behoorlijk  

uiteen ten aanzien van wat je ermee kunt. Organisaties zijn zich hiervan lang niet 

altijd voldoende bewust. In grote lijnen reflecteren de KPI’s vanuit klantperspectief  

de volgende inzichten:

 ■ NPS: Geeft aan of een klant bereid is zijn reputatie op het spel te zetten 
om een organisatie aan te bevelen.

 ■ CES: Geeft aan hoe gemakkelijk het contact met het bedrijf volgens  
de klant verloopt.

 ■ Vertrouwen: Geeft aan hoe bekwaam, welwillend en integer een  
organisatie in de ogen van de klant is.

CES
Omdat NPS en Trust vooral iets zeggen over vertrouwen in een organisatie en de 

mate waarin je fan c.q. aanbeveler bent, concentreren we ons hier op Customer  

Effort. Waarom? Omdat online service vooral makkelijk moet zijn.  

En met CES vraag je een cijfermatige waardering voor de complexiteit c.q. het  

gemak van online processen en interactie. Concreet: ‘hoe moeilijk vond je het op 

een schaal van 1-5 om zelf je voorschot te wijzigen’? Uiteraard is een aanvullende  

verdiepingsvraag (wáárom...) wél belangrijk om uitkomsten te duiden. 
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Nuon
Nuon is een voorbeeld van een organisatie die CES actief gebruikt. Bas Touw, 

head of online sales en service, introduceerde de Customer Effort Score als KPI 

binnen het online domein. Klantfeedback vormt binnen Nuon belangrijke input voor 

optimalisering van de organisatie. Maar net als veel andere organisaties worstelde 

ook Nuon met het ‘actionable’ maken van signalen. Hoe krijg je die inzichten boven 

water die ertoe leiden dat je de volgende dag daadwerkelijk concreet kunt  

veranderen? Nuon vond het antwoord in de Customer Effort Score als KPI.

Aan online klanten wordt – op een subtiele manier - gevraagd wat het doel is van 

hun bezoek en of dat doel bereikt is. Indien dat laatste niet het geval is, wordt 

gevraagd naar het waarom. Vervolgens wordt gevraagd de Customer Effort in een 

cijfer uit te drukken en een korte toelichting daarop te geven. Ten slotte wordt  

gepoogd de klant te classificeren. In totaal worden er maximaal 6 vragen gesteld. 

Op deze wijze krijgt Nuon maandelijks een kleine 1000 feedbackformulieren  

te verwerken, met zeer concrete feedback.

Bas Touw benadrukt de concrete inzichten die CES-metingen met zich mee- 

brengen. “Je krijgt messcherp inzicht in wat je morgen moet veranderen om het 

makkelijker te maken voor je klanten.” Soms zijn het voor de hand liggende  

verbeterpunten, maar regelmatig is het ook ingewikkeld om bij de bron te komen 

van effort verhogende factoren”.  

Dat vraagt weer om inspanning van de interne organisatie (bijvoorbeeld een  

afdeling IT die systemen moet aanpassen). Het is de ervaring van Bas Touw dat 

het daarbij vooral de letterlijke feedback van klanten is die organisaties in  

beweging krijgt, veel meer dan de obligate cijfers en statistieken. “Met het meten 

van Customer Effort Scores en het delen van de ondersteunende klantfeedback 

breng je de Voice of the Customer héél letterlijk naar binnen.  

Je zet er daadwerkelijk zaken mee in beweging!”

Binnen Nuon is men dermate overtuigd van het nut van Customer Effort metingen 

dat de systematiek is uitgerold over alle contactkanalen. Touw: “Gemak wordt een 

steeds belangrijker onderdeel van de klantervaring. Met Customer Effort als  

strategisch concept onderkennen we deze trend!”
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6. Trends in online customer service
Customer service komt hoger op de management agenda van de meeste 
organisaties. Het besef groeit dat klantenservice niet alleen een kostenpost 
is, maar dat er ook substantiële opbrengsten zijn. Serviceprocessen kunnen 
namelijk aantoonbaar bijdragen aan klantbeleving en een merkbeeld aldus 
maken of breken. Bovendien levert klantinteractie via servicekanalen enorm 
veel waardevolle klantfeedback op die organisaties kunnen gebruiken om de 
organisatie te verbeteren en commerciële kansen (beter) te benutten. 

Ter afsluiting werpen we een korte blik op de toekomst en bespreken we enkele 

trends waarvan we verwachten dat ze de komende jaren actueel zullen zijn.    

Trend 1: Servicedesign
Traditioneel is customer service een afdeling die reageert op klantsignalen via  

directe communicatie (e-mail, telefoon, balie). Service-interactie was daarbij iets 

dat de organisatie in belangrijke mate ‘overkwam’ en relatief moeilijk kon worden 

voorspeld, laat staan worden geregisseerd. Denk aan overbelasting van call-

centers bij fouten in grote aantallen facturen of grote technische storingen.  

Online service kan veel beter worden ontworpen en geregisseerd. Er zijn groe-

iende mogelijkheden om proactief service te verlenen, voordat klanten merken dat 

er iets aan de hand is. Denk aan de opkomst van sensoren en connectiviteit waar-

door service faster than real-time kan worden. Servicedesign zal meer grip bieden.      

Trend 2: Personalisatie
Het serviceconcept van veel organisaties is gebaseerd op eenheidsworst.  

Iedereen krijgt dezelfde behandeling. Inherent aan de groei van online  

personalisatie in marketing zal de behoefte aan persoonlijke service groeien.  

Er is een toenemende noodzaak om klanten persoonlijk te bedienen op basis van 

een drietal belangrijke fundamenten: historie, context en intentie. Uiteindelijk zal  

dit betekenen dat we klanten die online zelfredzaam zijn, niet zullen vermoeien met 

persoonlijk contact. Omgekeerd zullen we persoonlijke behoeften aan menselijk 

contact eerder honoreren.

Trend 3:  Van bemenst contact naar menselijk contact
We hebben enkele decennia achter de rug waarin servicemedewerkers weliswaar 
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hun uiterste best deden, maar klanten vaak niet konden of mochten helpen. 

Beperkte eigen regelruimte en te complexe technologie hebben het werk van met 

name callcenter personeel vaak gefrustreerd. Webcareteams plaveien de weg voor 

serviceafdelingen die meer ruimte en mandaat nodig hebben om klanten écht te 

kunnen helpen. Ook hebben social media (met name communities) bewerkstelligd 

dat de scheidslijn tussen klanten en medewerkers vervaagt. Ten slotte kan worden 

vastgesteld dat servicemedewerkers vaker kunnen werken met technologie die het 

contact faciliteert in plaats van frustreert (‘één moment, ik moet even een nieuw 

programma openen’). En uiteindelijk zullen groeiende technische mogelijkheden 

ertoe leiden dat ook selfservice meer menselijk zal voelen dan nu nog het geval is.

Trend 4: Service integreert met marketing en verkoop
Als je lezer bent van vakbladen en blogs valt het je wellicht op dat in marketing 

publicaties steeds vaker wordt verwezen naar customer service.  

In dit specifieke customer service document heb je kunnen lezen dat wij weer 

regelmatig raakvlakken met marketing en sales bespreken. Kortom: de oorspron-

kelijk gescheiden vakgebieden groeien stapsgewijs naar elkaar toe. Voor service 

voorzien we een toekomst waarin organisaties er naar streven om reactieve (vaak 

probleemgedreven) klantinteractie in omvang terug te brengen, ten faveure van 

proactieve service. In deze variant wordt de scheidslijn tussen advies en verkoop 

dunner. Tevens zal de service organisatie meer gaan focussen op het intern  

‘vermarkten’ van inzichten uit de klantinteractie die men dagelijks heeft.  

Customer Feedback vertegenwoordigt waarde, zeker richting marketing.

Trend 5: Online klantportaal wordt CRM fundament
De afgelopen decennia hebben organisaties met wisselend succes geprobeerd om 

zoveel mogelijk klantsignalen vast te leggen in een centraal klantrelatiesysteem. 

Dit zou organisaties in staat stellen om klanten meer persoonlijk te herkennen en 

te bedienen. De praktijk heeft evenwel uitgewezen dat het heel complex is om vol- 

ledige klantbeelden op te bouwen en  te gebruiken op die momenten die er écht 

toe doen. Organisaties beginnen nu te beseffen dat ze beter kunnen overstappen 

naar een model waarin klanten bepalen welke data zij wel of niet met een organ-

isatie willen delen en welke communicatievoorkeuren men heeft. Persoonlijke, 

online pagina’s bieden deze mogelijkheid. Klanten kunnen zelf bepalen hoe ‘rijk’  

zij hun profiel maken. Diverse onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat  

men best bereid is om persoonlijke informatie te delen, mits dit wat oplevert.
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brightONE
Deze publicatie wordt u aangeboden door brightONE. Met een oprichting medio 

2013 lijken wij een nieuwe speler in de wereld van klantinteractie te zijn.  

Niets is minder waar. Onze roots gaan terug halverwege de jaren negentig.  

Destijds waren we als Nederlands bedrijf primair actief in de markt van  

klantcontact technologie. Na een overname door het Finse Tieto hebben we bijna 

twee decennia deel uitgemaakt van een wereldwijd concern met een focus op 

klantinteractie.

Sinds vorig jaar maakt brightONE deel uit van de snelgroeiende Aurelius Group 

uit Duitsland. Met zo’n 600 collega’s (waarvan 60 in Nederland) zijn we actief in 

diverse landen. We bedienen ondernemingen en organisaties in talrijke sectoren. 

Organisaties die doordrongen zijn van het belang van omnichannel klantinteractie.

We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, optimaliseren en onderhouden van 

technische oplossingen om organisaties te verbinden met klanten en prospects. 

Onze dienstverlening bevat drie pijlers:

 ■ Customer Interaction Solutions: platforms voor klantinteractie via 
diverse kanalen, ondersteund met CRM-technologie; 
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 ■ Channel Optimizers: (software) oplossingen bedoeld om klantinteractie 
in specifieke kanalen te optimaliseren (call, selfservice, chat, social 
media, etc.);

 ■ Strategic Consultancy: adviesdiensten op het gebied van  
strategieontwikkeling en optimalisatie van klantinteractie.

Specifiek op het terrein van digital customer service bieden wij – naast consultancy  

– een aantal specifieke oplossingen, waaronder:

LivePerson
Software om online klanten digitaal persoonlijk te bedienen, via (proactive) 

livechat. Klanten persoonlijk adviseren, op het juiste moment in het zelfgekozen 

kanaal.

Engagor 
Social media platform, bedoeld om de Voice of the Customer real-time te  

monitoren en in kaart te brengen. Een oplossing met uitstekende functionaliteiten 

voor social media conversaties.

Thunderhead.com 
Software om customer journeys in kaart te brengen en te optimaliseren.  

Innovatieve mogelijkheden om klantreizen – over kanalen heen – te personaliseren 

en optimale conversaties te voeren.

Microsoft Dynamics CRM 
Een veelzijdig customer engagement platform met CRM functionaliteiten voor  

(online) marketing, sales en customer care. Klantinteractie op basis van  

gepersonaliseerd contact.

Exalead 
Search Based Applications, bedoeld om grote hoeveelheden ongestructureerde 

data (big data) te monitoren, te indexeren en aan te bieden aan medewerkers  

en (online) klanten.
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Digital Customer Service

Het Nieuwe Klantenservice Fundament
Jarenlange investeringen in online marketing en e-commerce werpen 
inmiddels hun vruchten af. Customer journeys beginnen of eindigen in 
toenemende mate online. Maar wat als klanten er tussentijds niet zelfstandig 
uitkomen? Wát als er behoefte is aan digitale klantenservice?

De bedrijfspraktijk wijst uit dat –waar marketing & verkoop steeds vaker online 

zijn geörienteerd- klantenservice nog veelal primair via traditionele kanalen wordt 

aangeboden. Of dat de invulling van digital customer service eenzijdig is,  

met een beperkte focus op enkele instrumenten.

De gevolgen hiervan worden steeds duidelijker voelbaar. Consumenten rekenen 

namelijk in toenemende mate op online service. Is de ondersteuning er niet,  

of niet op het juiste moment, dan wordt niet voldaan aan de klantverwachting.  

Men voelt zich genoodzaakt om toch wéér te bellen of – erger nog – wijkt uit naar 

een concurrent die de zaken online beter voor elkaar heeft.

In deze publicatie onderbouwen Berend Sikkenga en Ernst Kruize de noodzaak  

tot een strategische invulling van klantenservice via online kanalen. Ze dragen 

relevante trends en ontwikkelingen aan die duidelijk maken dat het zwaartepunt  

in klantenservice op korte termijn definitief verschuift van offline naar online. 

Tevens beschrijven ze alle kanalen en ondersteunende tools die organisaties  

bij het ontwikkelen van een digital service strategie moeten overwegen.  

Voorbeelden en cases van voorlopers maken duidelijk hoe je digital service  

in de praktijk implementeert.

Ten slotte wordt beschreven hoe fundamenteel de integratie van servicekanalen 

is. Niet alleen van het groeiende aantal digitale kanalen, maar ook tussen on- en 

offline. Want hoewel het nieuwe servicefundament digitaal is, blijven analoge  

kanalen óók een waardevolle rol vervullen. Synergie tussen servicekanalen is  

een must voor iedere organisatie die klantbeleving centraal stelt!

brightONE.nl


