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Veranderingen gaan tegenwoordig snel. De COVID-19 pandemie heeft bijvoorbeeld de 
noodzaak aan het licht gebracht om in nieuwe technologieën te investeren om aan 
de massale veranderingen in de verwachtingen van de klantendienst tegemoet te 
komen. Wat vandaag succesvol is, kan morgen nutteloos zijn. De verwachtingen van 
klanten houden nooit op, hoe kun je ze als bedrijf bijhouden?

Wij hebben 12 trends op het gebied van klantenservice voor je verzameld om je te 
helpen de komende cruciale ontwikkelingen bij te houden.

Hoe zit het klantcontact 
landschap er in 2022 uit?
Pandemie of geen pandemie: klanten verwachten de beste service en 
ze zijn bereid meer uit te geven om die te krijgen. Bedrijven die zich 
niet aan deze marktrealiteit aanpassen, zullen waarschijnlijk failliet 
gaan. Hoe hard het ook is. Maar zij die zich wel aan deze trends in 
klantenservice kunnen aanpassen, zullen heel erg succesvol zijn.
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Je contact center bevindt zich niet 
meer op één locatie
Eerst moesten we gedwongen thuiswerken, nu wil eigenlijk niemand nog 
fulltime naar kantoor. Met de juiste tools heeft dit voor je klanten alleen maar 
voordelen, zij willen immers op elk tijdstip geholpen worden.

Uit onderzoek van onder andere TNO blijkt dat 

Nederlanders ook na de pandemie minstens 

één dag in de week thuis willen blijven werken. 

Kantoren veranderen en worden sociale 

ontmoetingsplaatsen. De pandemie dwong 

bedrijven in nieuwe communicatietechnologieën 

te investeren om de klanten meer manieren 

te bieden om hen te bereiken. Ze werkten aan 

mobiele apps en online portals. Bedrijfsomvang 

maakt niet uit; kleine winkels en grote 

ondernemingen hebben allemaal deze stappen 

gezet. Het resultaat is dat het niveau van de 

klantenservice een tandje omhoog ging.

Consumenten merken het ook. Uit een enquête 

bleek dat 58% van de personen een merk kan 

aanwijzen waarvan de klantenservice tijdens en 

na de COVID-19 uitbraak verbeterd is. Hoewel 

dit een zegen is voor de merkherkenning (en 

misschien ook de loyaliteit), heeft het ook de 

verwachtingen van de klanten verhoogd. Ook dit 

is een uitdaging die bedrijven moeten aangaan.

Er zijn trends die erop wijzen dat thuis-

contactteams prominenter, zo niet permanent, 

worden. Uit een studie binnen de industrie 

blijkt dat er grote steun is voor thuiswerk-

contactteams. Inderdaad, 35% van de contact 

center leiders gelooft dat hun support teams 

vooral thuis gaan werken. Aan de andere kant 

gelooft 58% dat thuiswerken deels optioneel en 

deels verplicht moet zijn. Het gaat in ieder geval 

nog veel in de sector veranderen.
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Klantsucces wordt het hoogst 
haalbare doel en de belangrijkste KPI
Een goede klantenservice verzekert nooit dat je klant blijft. Je kunt alles 
uit de kast trekken, maar de garantie heb je gewoon nooit. Wat moet je dan 
doen?

Je moet je klanten écht waarde bieden in 

je klantenservice. Help ze hun uiteindelijke 

doel te bereiken en ga voor klantsucces. De 

succesvolste bedrijven beginnen zich steeds 

meer te richten op dat klantsucces om zo de 

concurrentie voor te blijven. Succesvolle en 

tevreden klanten gaan nooit meer weg. Het is 

een eenvoudige maar krachtige formule voor 

bedrijfssucces.

Je ultieme doel is de klant écht blij te maken. 

Klantsucces verbetert de klantenservice op 

talloze manieren. Behalve het aanjagen van 

terugkerende business, helpt het ook strategieën 

te bepalen om succesvolle klanten te creëren.

Deze trend biedt aanzienlijke inzichten in hoe 

klantenservice zou moeten zijn. Traditionele 

klantenservice is reactief, terwijl klantsucces 

proactief is. Klantsucces houdt in dat problemen 

in een vroeg stadium worden opgelost. Het stelt 

klanten in staat te doen wat nodig is om in hun 

journey te slagen.

Om klantsucces te stimuleren is het inzetten 

van conventionele klantenservicemedewerkers 

niet voldoende. Zet teams in die toegewijd zijn 

aan klantsucces en voorzie ze van een efficiënte 

oplossing voor klantenondersteuning.
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Personalisatie is de nieuwe 
standaard
Meer dan 70% van de consumenten is teleurgesteld bij een 
ongeïnteresseerde en onverschillig klantenservice. Dit betekent dat het 
bieden van gepersonaliseerde service jouw inkomsten verhoogt.

Inzicht in de unieke behoeften van consumenten 

is de sleutel tot het winnen van hun loyaliteit. 

Mensen zijn geneigd meer te betalen als ze 

meer gepersonaliseerde suggesties krijgen. 

Personalisatie biedt veel voordelen voor klanten 

en bedrijven. Daarom is het een toptrend op het 

gebied van klantenservice.

Naadloze in-store en 
online ervaring
Informatie is een cruciaal onderdeel van elke 

gepersonaliseerde dienstverleningstrategie. In 

een omnichannel opstelling breidt de behoefte 

aan klantinformatie zich nog meer uit.

Een winkelverkoper op de vloer moet weten 

wat zijn klant online kocht en een agent op de 

customer support moet weten wat er in de winkel 

is gekocht. Of het nu om virtuele of fysieke 

ontmoetingen gaat, klantenserviceteams moeten 

altijd op de hoogte zijn van elk klantcontact.

Let op: klantenserviceteams mogen geen 

suggesties doen alleen maar om een suggestie 

te doen. Aanbevelingen moeten relevant en ter 

zake zijn. Vage productsuggesties hebben weinig 

personaliserende waarde.
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Mobiel blijft het favoriete 
klantcontact kanaal
Smartphones blijven het kanaal bij uitstek voor klantenservice transacties. 
Met 5,11 miljard unieke mobiele gebruikers wereldwijd is deze trend natuurlijk 
ook wel te verwachten.

Bij de meeste activiteiten heeft de mobiele 

telefoon tegenwoordig onze voorkeur. Onder 

winkelend publiek gebruikt 80% zijn smartphone 

voor productvergelijkingen, reviews en het vinden 

van filiaallocaties. 

70% van de mensen zegt dat de mobiel een 

hulpmiddel is wanneer iets dringend nodig is en 

van de millennials zegt 43% hun smartphone te 

gebruiken wanneer ze contact opnemen met een 

klantenservice.

Mobiel is vandaag de dag de nieuwe digitale hub. 

Het is een betrouwbare verbinding met de fysieke 

wereld en we zijn er nog niet: de afhankelijkheid 

van mobiele telefoons gaat nog meer toenemen. 

Het is zelfs zo krachtig dat het de manier waarop 

bedrijven werken voorgoed kan veranderen.

Wil je er zeker van zijn dat je de beste 

klantenservice biedt, geef dan altijd voorrang 

aan je mobiele dienstverlening. Heb je een 

buitendienst? Voorzie ze van de beste mobiele 

buitendienst software en zorg ervoor dat dat 

perfect is geïntegreerd met je kantoortelefonie.
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De opkomst van empowered 
klantenservice agents 
Dankzij technologische oplossingen kunnen klantenservice agents hun werk 
beter en makkelijker doen. Maar deze tools zijn nutteloos wanneer agents 
niet in actie mogen komen.

Agents staan in de frontlinie van de 

klantenservice. Zij zijn de eerste met wie 

een klant contact heeft en de eerste om 

veelvoorkomende problemen te signaleren. 

Geef ze de middelen die ze nodig hebben om 

beslissers snel te waarschuwen. Of beter nog: 

stel ze in staat de problemen zelf op te lossen.

Agent empowerment biedt talloze voordelen. Zo 

mogen agents bij hotelketen Ritz-Carlton $2.000 

uitgeven om een geldige klacht op te lossen. En 

uit een onderzoek van het hotel bleek dat een 

realtime restitutiekorting de tevredenheid en 

loyaliteit van een klant verbetert.

Het customer empowerment programma 

van Ritz-Carlton is zeer effectief en heeft de 

hotelketen enorm geholpen. En  nog geen enkele 

agent heeft $2.000 hoeven weggeven.

Deze trend onderstreept de waarde van 

empowerment van klantenserviceteams. 

Bedrijven die betrokkenheid van agenten mogelijk 

maken krijgen maar liefst 50% meer trouwe 

klanten.
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Slimme chatbots blijven selfservice 
stimuleren
Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan het gebruik van een 
kennisbank of het zelf oplossen van hun problemen. Ze willen simpelweg 
snel resultaat en daardoor blijft de selfservice-trend stijgen.

Dit is natuurlijk het perfecte scenario voor op 

kunstmatige intelligentie-gestuurde chatbots. 

Deze zijn vandaag de dag erg verfijnd en 

ze verhogen de efficiëntie van bestaande 

kennisbanken omdat het makkelijker is iets terug 

te vinden. AI chatbots hebben de klantenservice 

in elk bedrijf en elke bedrijfstak vooruit geholpen. 

In 2020 is 24% van de eCommerce bedrijven van 

plan chatbots te implementeren en 9% heeft ze 

al geïmplementeerd. Andere sectoren kunnen dit 

voorbeeld ook volgen, want de omvang van de 

chatbot markt gaat naar verwachting groeien tot 

$ 454,8 miljard in 2027.

Wat waarschijnlijk het meest fascineert aan 

kunstmatige intelligentie (AI) chatbots is hun 

vermogen om al werkend te leren. Behalve dat 

ze de toegang tot informatie vergemakkelijken, 

leren AI chatbots die uitgerust zijn met machine 

learning (ML) eigenlijk van elk gesprek. Daardoor 

kunnen ze naar antwoorden zoeken en bepalen 

wat een klant nou eigenlijk wil.

Wanneer je kanalen rangschikt op snelheid 

komen chatbots op de tweede plaats, na livechat.

Het zal waarschijnlijk het kanaal zijn dat over een 

paar jaar zal domineren, zoals trends suggereren.

Klantcontact Trendrapport 2022 8

De omvang van de 
chatbot-markt zal 
groeien naar 454,8 
miljard in 2027

TREND #6



Realtime support wordt echt een 
ding
Mensen houden van etalageshoppen. Zelfs zonder dat je iets wilt kopen, kijk 
je toch rond. Maar wat als iets toch plotseling te belangstelling trekt en je 
toch besluiten het te kopen?

Dit is een perfecte gelegenheid voor live chat. Op 

zo’n moment wil je dat een winkel bereikbaar is 

en dat kan door livechat. In de banksector blijkt al 

dat realtime support erg nuttig is omdat het:

• De responstijd verkort

• De betrokkenheid en tevredenheid van klanten 

verhoogt

• Klanten een ongeëvenaard gemak biedt

• Helpt problemen van klanten snel op te lossen

• Conversies stimuleert.

Technologische hulpmiddelen 
hebben ook beperkingen
Ja, AI & ML technologieën zijn prachtig. Maar 

ze werken (nog) alleen in situaties die ze 

kennen. Buiten hun mogelijkheden moeten 

klantenservicemedewerkers het overnemen. 

Menselijke support moet altijd stand-by staan. 

Agents moeten ingewikkelde problemen 

afhandelen en weten wat chatbots niet weten. 

Dat moet in real-time gebeuren om escalatie van 

problemen te voorkomen.

Het aanbieden van live chat biedt bedrijven tal 

van voordelen. Het heeft een positief effect op 

klantenbinding, verkoop, en winst. Waar zou 

livechat jouw bedrijf mee kunnen helpen?
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Datagedreven klantenservice wint 
aan terrein
Wie wil nu niet geliefd zijn? Bedrijven trekken tegenwoordig alles uit de kast 
om maar aan een positief imago te komen. Maar een positief merkimago wil 
nog niet zeggen dat consumenten je producten ook daadwerkelijk kopen.

Als dat laatste het geval is, is er wellicht iets 

mis met de manier waarop je je klantgegevens 

gebruikt. Datagedreven klantenservice is een 

sterk opkomende trend en het komt erop neer 

dat jij weet wat je klanten willen en ernaar 

handelt.

Klantgegevens zijn de sleutel tot 
verbeterde CX
Om de beste klantervaring (CX) te bieden, 

moet je over technologische hulpmiddelen 

beschikken die bruikbare inzichten genereren. 

En je helpdesks wemelen van zulke waardevolle 

gegevens om je bedrijfsanalyses te voeden.

Klantenservicetrends in de industrie wijzen erop 

dat aandacht voor data veel voordelen biedt. 

De meeste helpdesk oplossingen hebben al 

geïntegreerde hulpmiddelen en processen. Die 

stellen productiebedrijven in staat om direct 

gegevensgestuurde inzichten in te bouwen om 

elke servicebeslissing te informeren en te sturen.

Het is ook goed om te investeren in software voor 

het beheer van klantervaringen om je inzichten 

te vergroten. Dit helpt bij het verkrijgen van een 

360-graden klantbeeld.
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Sociale klantenservice is een boost 
voor de efficiëntie
Van het verbinden van familie en vrienden tot marketing en sales: social 
media hebben gigantisch veel voordelen. Ook de klantenservice heeft er de 
laatste jaren veel aan gehad.

Social Media hebben mogelijkheden die andere 

kanalen niet hebben. De meeste bedrijven 

gebruiken het al om op vragen van klanten te 

reageren of problemen snel op te lossen. Van 

alle verzoeken om klantenservice die via sociale 

media worden gedaan, wordt 45% door bedrijven 

opgevolgd. Social media management software 

om deze verzoeken nauwlettend in de gaten te 

houden is dan ook een must.

Hoe krijg je meer ‘likes’?
Gebruik maken van de kracht van sociale media is 

niet eenvoudig. Maar er zijn wel een aantal best 

practices. Stel dat je een klacht van een klant 

krijgt op social media, los deze dan in de dezelfde 

post op en doe het snel. Er is geen betere manier 

om je toewijding te tonen dan dat aan de sociale 

wereld te verklaren. Wees altijd beleeft en 

vriendelijk. Zorg dat je proactief bent en reageer 

ijverig op vragen. 

Sociale media zijn bij uitstek de plek om je 

dienstverlening te personaliseren. Bedrijven die 

actief zijn op social media hebben dan vaak ook 

meer volgers en likes dan bedrijven die het niet 

doen. En meer likes zorgen voor meer bereik, dus 

tel uit je winst!
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Klantenservice software als 
essentieel onderdeel van je afdeling
In een omnichannel wereld is het centraliseren van je klantentransacties 
van cruciaal belang voor succes. En om al die activiteiten te consolideren, is 
klantenservice software eigenlijk niet meer weg te denken.

Klantenservice software neemt het dilemma 

weg om alle communicatie krampachtig in één 

kanaal te houden. Of het nu sociale media, e-mail 

of telefoon is: elk contactmoment wordt op 

dezelfde plaats opgeslagen.

Een geïntegreerd softwaresysteem ondersteunt 

de continuïteit van de dienstverlening. Eerdere 

gesprekken worden voortgezet, zelfs als er 

verschillende agents bij betrokken raken. Dit 

verhoogt ook de oplossingspercentages. 

De afgelopen decennia zijn kanalen, tools 

en software als paddenstoelen uit de grond 

geschoten. 

Bedrijven gebruiken software voor HR, om te 

bellen en om klantgegevens bij te houden. Tel 

daar het feit bij op dat klanten tegenwoordig niet 

meer via één kanaal contact met je opnemen en 

de chaos is compleet. 

Klantenservice software zoals Steam-connect 

helpt je tijd te besparen door al je systemen 

én kanalen te integreren in één systeem. Dat 

bespaart je agents erg veel tijd, tijd die ze kunnen 

besteden aan de relatie met je klanten en het 

oplossen van complexe problemen.
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Video versterkt en verbetert de 
klantervaring
De laatste tijd neemt het aantal live face-to-face klantendienst interacties 
toe. Tegen 2022 zal video 82% van al het online verkeer voor zijn rekening 
nemen.

Klantenservice videochat blijkt een uitstekende 

optie te zijn voor bedrijven. Het maakt face-

to-face contact mogelijk en biedt een betere 

beveiliging dan e-mails. Bovendien kiest 79% 

van de klanten voor live videochat omdat het 

het snelste antwoord op hun vragen biedt 

boven andere kanalen. Bedrijven die videochat 

gebruiken zijn een stuk geloofwaardiger dan 

concullega’s die dat (nog) niet doen.

Wat maakt videochat 
onderscheidend?
Videochat stelt bedrijven in staat om verfijnde 

technologie in te zetten zonder de menselijke 

maat te verliezen. 

Screensharing is een opkomende methode voor 

op video gebaseerde klantenservice. Hierbij 

neemt een agent het scherm op het apparaat 

van de klant over om een probleem op te lossen. 

Terwijl de klant de agent kan zien, is het niet 

nodig dat de klant haar gezicht laat zien, om zo 

de privacy te waarborgen.

Deze vernieuwende strategie voor klantenservice 

is ideaal voor bedrijven die een langdurige relatie 

met hun klanten willen opbouwen. Video schept 

automatisch een meer persoonlijke band, die de 

waarde van je merk vertegenwoordigt. Het kan 

ook het vertrouwensniveau van je serviceteam 

verhogen.
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Omnichannel wordt de standaard in 
het klantcontact
Omnichannel veroverde eerst de journalistiek, toen de marketingwereld 
en nu is de klantenservice aan de beurt. Met omnichannel stel je klanten in 
staat je bedrijf via elk platform te bereiken.

Een recente studie verifieerde de uitgebreide 

voordelen die het verlenen van omnichannel 

service met zich meebrengt (Aberdeen). 

Enerzijds houden bedrijven die consequent 

omnichannel klantendienst over verschillende 

kanalen verlenen 89% van hun klanten. Aan 

de andere kant kunnen bedrijven die geen 

consistente service bieden slechts 33% 

behouden.

Zo bied je een naadloze klantreis
Klanten verwachten tegenwoordig dat bedrijven 

service verlenen op het kanaal dat klanten 

verkiezen. Dat kan via sociale media zijn of via 

mobiel, web, SMS/tekst, e-mail, of spraak. Zorg 

dat je een naadloze klantervaring biedt, ongeacht 

het kanaal. Experts verwachten namelijk dat 

klantervaring belangrijker wordt dan product en 

prijs.

Deze trend wijst erop dat alleen service 

aanbieden op verschillende kanalen niet 

meer voldoende is. Om effectief te zijn moet 

omnichannel klantenservice consequent worden 

verleend. Kanalen moeten feilloos in elkaar 

overlopen en klanten moeten continu kunnen 

wisselen van kanaal, zonder dat ze een andere 

ervaring krijgen.

Klantcontact Trendrapport 2022 14

Klanten zoeken 
op steeds meer 
kanalen contact 
met bedrijven

TREND #12



Hoe ga jij inspelen op de trends in 
klantcontact van 2022?
De juiste software kan je aardig op weg helpen. Van inbound, outbound, 
social media, direct sales tot afspraakplanning: met Steam-connect regel 
je alles zelf, zonder IT kennis. Alle kanalen beheer je overzichtelijk in één 
scherm. En je betaalt alleen voor wat je echt gebruikt.

Betrouwbaar

Snelle interface

In-house ontwikkeld

Eigen telefonienetwerk

Geen technische kennis nodig

Betaal alleen voor wat je gebruikt

Helemaal naar eigen wens in te richten

Steam-connect is gemaakt om zich aan 

te passen aan de constant veranderende 

markt- en communicatietrends. De 

oplossing biedt snelheid en niveaus van 

personalisatie die alleen een inhouse-

oplossing kan bieden. Goed is nooit 

goed genoeg en we blijven ontwikkelen, 

met maandelijks nieuwe features die we 

samen met onze klanten uitdenken. Oh en 

het platform is zo ontwikkeld dat je geen 

technische kennis nodig hebt om het te 

beheren, wel zo makkelijk. 

Boek je demo

Schaalbaar, snel & flexibel
Technische expertise

Training & consultancy

Customer Experience Management

24/7 support & netwerk monitoring

Wij willen dat jij het beste haalt uit Steam-

connect. Dat betekent dat we je tijdens de 

implementatie tot in de perfectie trainen 

over de inrichting en het beheer. En om je 

kennis up-to-date te houden, organiseren 

we regelmatig Education Days, zo kom je 

niets te kort. 

Practice what you preach

https://www.callcenter-software.com/demo?utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_campaign=trendrapport
https://www.callcenter-software.com/contact/demo-aanvragen/?utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_campaign=digitale_transformatie_contact_center


Over Steam-connect
Steam-connect wordt ontwikkeld door Codelogic. Wij maken 

slimme en innovatieve softwareoplossingen voor klantcontact. 

Met werken als een team met de juiste mensen, partners en 

leveranciers als uitgangspunt. We luisteren, onderzoeken en 

anticiperen op behoeften van gebruikers en de markt.

Met een gemotiveerd team van bijna 60 gedreven 

professionals, in Beverwijk en Marokko, bouwen wij dagelijks 

met veel passie en toewijding aan onze droom: “Creëer een 

wereld waar klantcontact optimaal is. Altijd, overal en via elk 

kanaal”. Honderden bedrijven in 9 landen maken al gebruik van 

Steam-connect voor hun klantcontact.

www.callcenter-software.com

sales@codelogic.eu

https://www.linkedin.com/company/codelogic/
https://www.facebook.com/Codelogic/
https://twitter.com/Steamcallcenter
https://www.youtube.com/channel/UCAkKgc9FKX7eUct2PYfpGFA
https://www.instagram.com/steam_customer_contact/
https://www.callcenter-software.com

