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Stichting Klantinteractie Research Centrum
Deze sponsoren maken dit onderzoek mede mogelijk:

Stichting KIRC
De Stichting Klantinteractie Research Centrum (afgekort KIRC) is de
enige not-for-profit onderzoeksinstelling in Nederland voor klantcontact,
klantinteractie en contactcenters. KIRC verzamelt kennis over en doet
zelfstandig onderzoek naar klantinteractie, met als doel het vergroten
van inzichten binnen de sector en het inspireren van de ontwikkeling
van klantinteractie en klantenservice.

Toonaangevend onderzoek in klantinteractie
KIRC genereert kennis en inzichten middels onafhankelijk
wetenschappelijk verantwoord en praktijkgericht onderzoek. De door
KIRC verzamelde en onderzochte informatie wordt gebruikt
door professionals in klantinteractie, customer experience en customer
service, zoals contactcenter managers, marketing professionals,
studenten of leveranciers van oplossingen in klantinteractie- en
customer service.

Klantinteractiepanel
KIRC onderzoek elke maand een relevent thema in klantinteractie. Dit
thema wordt bepaald in overleg met sponsoren en donateurs van KIRC.
De vragenlijst wordt via een korte online survey voorgelegd aan het
klantinteractiepanel, bestaande uit 500 klantinteractieprofessionals.
Deelnemers aan het onderzoek ontvangen de rapportage in hun
mailbox; daarnaast wordt dit onderzoeksrapport gepubliceerd op de
website van KIRC.

Sponsoren en donateurs
Om onderzoeken en evenementen te kunnen organiseren, promoten,
het voor belangstellenden betaalbaar te houden en/of extra activiteiten
te ontplooien, maakt KIRC gebruik van de bijdragen van sponsoren en
donateurs, die de doelstelling van KIRC actief ondersteunen. Zij hebben
geen invloed op de onderzoeksresultaten.

Dit onderzoek
De vragenlijst is opgesteld door KIRC. Leden van het klantinteractiepanel
zijn via e-mail uitgenodigd om aan de online survey mee te doen.
Daarnaast konden relaties van onze sponsoren en andere
belangstellenden de vragenlijst via een algemene link benaderen.
De derde meting is gestart op 7 mei 2020. In deze rapportage zijn de
resultaten van 37 respondenten opgenomen. In de bijlage van dit
rapport is een beschrijving van de steekproef opgenomen.
De vierde meting is inmiddels van start gegaan. Meedoen?

Klik hier om aan het onderzoek mee te doen
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De KIRC Coronacrisis-index
Klantinteractie op afstand
De intelligente lockdown als gevolg van het Coronavirus heeft grote
gevolgen voor werkend Nederland. De anderhalve meter economie
zorgt ervoor dat relaties elkaar niet meer live kunnen spreken en naar
andere manieren om te communiceren moeten zoeken. Klantinteractie
op afstand dus.
Hoe langer de lockdown duurt, des te groter de economische gevolgen.
Een diepe recessie ligt op de loer. Stichting KIRC deed onderzoek naar de
gevolgen van de Coronacrisis voor organisaties, hun medewerkers en
hun relaties. Hoe groot zijn die gevolgen? Neemt de hoeveelheid werk
af, of juist toe? In hoeverre waren organisaties voorbereid? Welke
maatregelen hebben organisaties genomen om met de Coronacrisis om
te gaan?
In deze rapportage worden de resultaten van de derde meting
gepresenteerd. Het onderzoek is van start gegaan op 7 mei, de dag
nadat er voor het eerst sprake was van enige versoepeling van de
maatregelen en de eerste stappen uit de lockdown werden gezet. Leden
van het KIRC klantinteractiepanel, relaties van sponsoren, donateurs en
andere belanghebbenden zijn uitgenodigd om hun mening te geven. Het
onderzoek staat nog steeds open en is te bereiken via deze link.

De Coronacrisis-index
Centraal in het onderzoek staat de Coronacrisis-index, een door KIRC
ontwikkelde maat die aangeeft hoe klantinteractieprofessionals
aankijken tegen de gevolgen van de Coronacrisis. De Coronacrisis-index
is samengesteld uit de antwoorden op de volgende vragen:
• Wat zijn de positieve en negatieve effecten van de Coronacrisis?
• Hoe groot is de impact van de Coronacrisis op individuen en
organisatie?
• Is de hoeveelheid werk als gevolg van de Coronacrisis toe- of
afgenomen?

De Coronacrisis-index ligt net als de NPS® tussen de -100 en 100. Een
negatieve score betekent dat de ondervraagden meer negatieve dan
positieve gevolgen zien.

Coronacrisis-index weer op het niveau van begin mei
Coronacrisis-index 4 juni 2020
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Vorige meting: -5

Op 19 mei kondigde de regering een verdergaande versoepeling van de
Corona-maatregelen aan, waardoor Nederland langzamerhand uit de
lockdown komt. De economische gevolgen worden echter ook steeds
beter zichtbaar, en dat heeft zijn effect op de Coronacrisis-index. Na de
lichte stijging van de index in de vorige meting, zijn we nu weer terug op
het niveau van de eerste meting.

Somber economisch perspectief
Ruim driekwart van de ondervraagden in deze derde meting hebben een
negatieve index. Dit wordt vooral verklaard door een toename van het
aantal klantcontactprofessionals dat somberder is over de gevolgen
voor de eigen organisatie: 53% nu versus 42% in de vorige meting.
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De KIRC Coronacrisis-index
Hoe schat jij op dit moment de gevolgen van de Corona-crisis op
de werkzaamheden in voor…
jou persoonlijk
de organisatie

27%

57%

53%

29%
(zeer) negatief

neutraal

16%
18%

de organisatie?

48%

social media

(zeer) positief

27%
30%

afgenomen

gelijk gebleven

26% 39%

tel efoon 94%

Wat betekent de Corona-crisis voor de hoeveelheid werk voor…
14%

Hoe is de ontwikkeling
op deze kanalen?

e-mail 97%

Het lijkt erop dat de economische gevolgen van de Coronacrisis
beginnen door te werken. De respondenten zien vooral dat de eigen
organisatie het minder druk heeft gekregen. In de vorige meting gaf 23%
aan dat dit het geval was, in deze meting is dat aantal verdubbeld. Daar
staat tegenover dat meer professionals het persoonlijk drukker hebben
gekregen.

jou persoonlijk?

Via welke kanalen is de
organisatie nu te bereiken?

39%

79%

toegenomen

Traditionele kanalen gelijk, ruim baan voor video
De Coronacrisis-index brengt een doorbraak met zich mee als het gaat
om video. Met name het gebruik van een online vergadertool (Teams,
Zoom) en video chat is sinds het begin van de crisis flink toegenomen.
De twee meest gebruikte kanalen blijven telefonie en e-mail. Hier zien
we een wisselend beeld: bij sommige organisaties is het gebruik
toegenomen, bij anderen juist afgenomen. Daarnaast zien we een
toename van het gebruik van social media, self service en chat.

45%
52%

onl ine vergadertool

56%

chat

53%

44%

44%
38%

47%

50%

self service

44%

43%

face-to-face

32%

36%

89%

chatbot

15%

videochat

15%

ander k anaal

36%
94%

mijn-omgeving

60%
80%

6%
afgenomen
toegenomen

59%
21%

35%

gelijk gebleven

Klanten tonen begrip
Een ruime meerderheid (81%) geeft aan dat klanten, die contact
opnemen met de organisatie, ander gedrag vertonen dan voor de crisis.
Dat bestaat eruit dat klanten meer begrip tonen voor de situatie (59%),
meer geduld hebben (30%) en ook met andersoortige vragen komen
(30%).
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Vertonen klanten ander gedrag als zij contact
opnemen?

Daarnaast hebben organisatie maatregelen genomen om de kennis en
vaardigheden van medewerkers op peil te houden en is de digitale
transformatie versneld.

nee; 19%

Klaar voor de anderhalve meter economie
tonen meer begrip

59%

nemen meer de tijd

30%

hebben andere vragen

30%

ja; 81%

In hoeverre is de organisatie waarvoor jij werkt voorbereid op
de 'anderhalve meter economie'?
organisatie als geheel

59%

het contactcenter

Veiligheid van klantgegevens op 1
In het onderzoek is gevraagd naar de maatregelen, die de organisatie
genomen heeft na het begin van de Coronacrisis. Meest genoemd zijn
hier de maatregelen die genomen zijn om de privacy en de veiligheid
van klantgegevens te borgen (82%).
Welke van onderstaande maatregelen heeft de organisatie
genomen?
borging van privacy en veiligheid

82%

kennis en vaardi gheden op peil houden

48%

digitale transformatie v ersneld

47%

nieuwe producten ontwikkeld
voorbereiden op anderhalve meter
economie
aandacht voor motivatie en
betrokkenheid

Ongeveer de helft van de ondervraagde klantcontactprofessionals zegt
dat de organisatie waarvoor zij werken klaar is de voor de anderhalve
meter economie.

42%

47%
totaal niet

enigszins

41%
53%

in grote mate

Maatregelen die genomen zijn hebben te maken met herindeling van de
kantoorruimte (ruimer opgezette werkplekken, plexiglas, looproutes),
aanschaf van nieuw materiaal (bijvoorbeeld nieuwe headsets) en
wijzigingen in de roosters (50% thuis, 50% op kantoor, medewerkers
met partners in vitale beroepen mogen thuiswerken, aanvangstijden
spreiden in verband met gebruik van openbaar vervoer).

Meer motivatie en betrokkenheid, minder medewerkers
In het onderzoek is gevraagd naar hoe de ontwikkeling op aspecten als
motivatie, productiviteit en werving sinds het begin van de Coronacrisis
is verlopen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de organisatie als
geheel en specifiek voor het contactcenter.

22%
13%
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Opvallend is dat één op de drie zegt dat de motivatie en betrokkenheid
sinds het begin van de crisis is toegenomen. Desgevraagd geven de
deelnemers aan dat de organisatie er veel aan doet om deze op peil te
houden: denk daarbij aan frequente online meetings, maar ook aan
activiteiten die erop gericht zijn om het plezier van medewerkers te
stimuleren, zoals online workout-sessies en pubquizzen.

Hoe is de ontwikkeling op onderstaande aspecten (alleen
contactcenter)?
Aantal gemonitorde gesprekken
Gemiddelde gespreksduur

44%
28%

Wachttijden
afgenomen

28%

50%

gelijk gebleven

1,4%

44%

50%

toegenomen

2,2%

35%

1,5%
gemiddeld

Hoe is de ontwikkeling op onderstaande aspecten?
Moti vatie en betrokkenhei d - hele organisatie
Moti vatie en betrokkenhei d - contact center

53%
56%

Productiviteit - hele organisatie
Productiviteit - contact center

34%

24%

48%

27%
21%

74%
26%

Werving medewerkers - hele organisatie
Werving medewerkers - contact center

afgenomen

42%

32%

39%

63%
52%

44%
60%
63%

gelijk gebleven

56%
23%
26%

toegenomen

De productiviteit is redelijk overeind gebleven, maar er zijn
verschillen tussen sectoren. Zo laten financiële en
dienstverlening een afname van de productiviteit zien,
commerciële sectoren als overheid en gezondheidszorg
toename.

1,1%
1,1%

In het contactcenter zien we een toename van de gemiddelde
gespreksduur en de wachttijden. Opvallend genoeg is ook het aantal
gemonitorde gesprekken toegenomen.

-0,2%
0,0%

25%

16%

47%

Aantal medewerkers - hele organisatie
Aantal medewerkers - contact center

28%

41%

42%

Ziekteverzuim - hele organisatie
Ziekteverzuim - contact center

Acqui sitie klanten - hele organisatie
Acqui sitie klanten - contact center

34%

0,5%
-1,3%
-0,4%
-0,8%
-3,4%
-3,9%
-3,8%
-5,8%
gemiddeld

wel grote
zakelijke
en nonjuist een
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De KIRC Coronacrisis-index (Bijlage)
Sector

Functie

zakel ijke dienstverlening

41%

retail

16%

mgr. alg.

8%

mw. sales/mk t/prd

financiële dienstverlening

8%

consultant

overig non-profit

5%

gezondheids- & welzijnszorg

5%

(semi-)publieke sector

3%

overige sectoren

3%

Organisatie Customer Service

meer dan
250; 42%

14%

19%
3%
8%

anders

8%

51 tot 250;
28%

Aantal werkplekken contactcenter (gem. 74)

Werkzaam in contactcenter

minder dan
30; 21%
meer dan
80; 42%

outsourced;
0%

5 tot 50;
25%

17%

trai ner

geen; 22%

facilitair;
22%

3%

CC mgr.
TL

minder dan
5; 3%

11%

dir. CS

3%

mobiliteit & toerisme

17%

mgr. sales/mk t/prd

energie & telecom

Aantal medewerkers (gem. 174)

inhouse;
46%

nee; 31%

ja; 69%

inhouse;
57%
30 tot 80;
38%
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Colofon
© KIRC 2020
Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk
op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze
openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van
de Stichting Klantinteractie Research Centrum

Nieuwegein, juni 2020
Stichting Klantinteractie Research Centrum
www.kirc.nl
Cris Donze, manager
info@kirc.nl
06-51203970

©Stichting Klantinteractie Research Centrum 2020

8

