
De moderne customer journey in kaart 
brengen met omnichannel CX

70% van de consumenten wereldwijd geeft de voorkeur aan merken die klantenservice bieden via 
meerdere kanalen.

Consumenten verwachten steeds meer van bedrijven en merken en laten zich niet voor de gek 
houden. Zij bepalen dus de keuze voor kanalen, en het is aan u om een customer journey op te 
zetten die naadloos door al die kanalen loopt. 

Lees hier hoe u uw klanten heel eenvoudig blij maakt met een goede experience over alle kanalen:

Tipsheet

De hedendaagse klanten hebben graag zelf de 
touwtjes in handen. Ze proberen problemen zelf op 
te lossen - totdat blijkt dat dat niet kan. Het is 
natuurlijk niet gek dat ze snel een oplossing willen 
voor eenvoudige of veelvoorkomende problemen. 
Sterker nog, hoe meer u klanten de mogelijkheid 
biedt om hun eigen vragen te beantwoorden, hoe 
tevredener ze zullen zijn en hoe meer u uw 
agents ontlast.

76% van de consumenten wereldwijd zoekt liever 
zelf een oplossing dan dat zij contact opnemen 
met een klantenservice

Zo maakt u uw klanten blij:

• Laat ze zichzelf helpen met een e�ectieve 
kennisbank en selfservice

• Maak support 24 uur per dag beschikbaar door 
AI en chatbots

• Zorg dat u bereikbaar bent via alle kanalen: 
e-mail, chat, telefoon, social media en instant 
messaging

Ondanks dat de traditionele contactcenters nog 
altijd populair zijn, noemt 21% van de klanten live 
chat als voorkeurskanaal.

Zo maakt u uw klanten blij:

• Bied ze snelle oplossingen met complete 
context

• Blijf met ze in gesprek via populaire 
messaging-kanalen zoals Facebook Messenger, 
Apple Business Chat, WhatsApp etc

• Routeer klantgesprekken op een slimme manier 
naar de juiste agents

Voor een moderne klantenservice is het bieden van 
een live chat allang geen 'nice-to-have' meer, maar 
een pure 'must-have'. Klanten zijn nu eenmaal 
ongeduldig en willen gewoon direct worden 
geholpen. En sinds de millennials hun intrede deden, 
is de interactie met klanten alleen maar sneller en 
mobieler geworden.
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Wilt u zowel uw klanten als uw supportmedewerkers 
een moderne en probleemloze experience bieden?

Plan nu een demo ->

Het lijkt misschien wat achterhaald, maar e-mail is 
nog altijd het kanaal dat klanten gebruiken wanneer 
ze met ingewikkelde vragen zitten. Via dit kanaal 
komen dus vaak langere probleembeschrijvingen of 
maatwerkaanvragen binnen. Support leveren via 
e-mail biedt een waardevolle kans om een echte 
relatie op te bouwen.

77% van de klanten wereldwijd communiceert 
regelmatig per e-mail met merken en 36% van hen 
geeft er zelfs de voorkeur aan wanneer het op 
service aankomt.

Zo maakt u uw klanten blij:

• Zorg dat u over de complete context van uw 
interacties beschikt

• Laat ze niet wachten op de juiste agent, maar 
stuur ze snel door met behulp van slimme 
toewijzingsregels

• Laat uw teams e�ciënt werken zodat ze snel 
kunnen reageren
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In dit tijdperk van kort en snel betekent een 
telefoontje van uw klant meestal dat er écht iets aan 
de hand is. Klanten bellen u wanneer
ze onderweg contact moeten opnemen of wanneer 
ze met een acuut probleem zitten. U kunt ze dus 
helpen door telefonisch goed bereikbaar te zijn en 
snel ter zake te komen.

54% van de klanten wereldwijd pakt regelmatig de 
telefoon om contact op te nemen met merken, en 
29% doet dat voor servicedoeleinden

Zo maakt u uw klanten blij:

• Bespaar ze de moeite alles te moeten uitleggen

• Beperk wachttijden door resources 
gebalanceerd in te zetten in uw kanalen

• Zet spraakbots in voor bereikbaarheid buiten 
kantooruren
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In een verzadigde markt is het essentieel dat u laat 
zien dat u om uw klanten geeft. Met behulp van 
klantgegevens kunt u proactieve en persoonlijke 
experiences bieden waarmee u zich onderscheidt 
van de rest. Voorkom problemen bij de eerste 
tekenen van irritatie, door te anticiperen op de 
behoeften van uw klanten en te voorspellen wanneer 
het tijd is om in te grijpen.

69% van de klanten geeft de voorkeur aan merken 
die proactief meldingen sturen en service bieden

Zo maakt u uw klanten blij:

• Gebruik hun gegevens om behoeften te 
voorspellen

• Voorkom frustraties door hindernissen weg te 
nemen voordat ze merkbaar zijn

• Houd ze op de hoogte voordat ze erom 
moeten vragen

Niet reageren maar 
voorspellen6

Klanten die hun frustraties uiten op social media 
hebben waarschijnlijk al een teleurstelling te 
verwerken gehad op een van uw andere kanalen.
Zij hebben dus duidelijk een slechte service-ervaring 
en zijn niet mals met hun kritiek, zeker niet in een 
openbaar kanaal zoals social media. Klachten zijn 
nooit goed voor uw business. Daarom is het 
belangrijk dat u prioriteit geeft aan deze schreeuwen 
om aandacht.

46% van de klanten wereldwijd, uit waardering of 
ontevredenheid over uw service op social media

Zo maakt u uw klanten blij:

• Gebruik AI om ze op social media te vinden

• Reageer met context (want het is openbaar)

• Laat zien dat u snel actie onderneemt
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