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Sponsors
De Strategic Decisions Monitor is een niet-commercieel initiatief dat mogelijk wordt gemaakt door de
volgende sponsors:
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Inleiding
Onderzoek voor en door klantcontactprofessionals
De Strategic Decisions Monitor (SDM) peilt iedere maand de mening van klantcontactprofessionals
over een relevant thema. Het thema wordt bepaald in overleg met donateurs van KIRC. De vragenlijst
wordt via een korte online survey voorgelegd aan een panel van 400 professionals. Deelnemers aan
het onderzoek ontvangen de rapportage in hun mailbox.

Recente onderzoeken
In het afgelopen jaar zijn er in het kader van de SDM onderzoeken uitgevoerd naar de volgende
thema’s:
• Krapte op de arbeidsmarkt
• Meten van klantbeleving
• Artificiële intelligentie
• Spraaktechnologie
• Self service
• Live Chat
• WhatsApp
Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.kirc.nl

Publicatie op klantcontact.nl
Aan de onderzoeksresultaten wordt aandacht besteed op klantcontact.nl. Voor deze publicaties wordt
in overleg met donateurs een artikel geschreven.
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Samenvatting (1/2)
Inleiding
Aan het begin van elk kalenderjaar worden ze weer gepresenteerd: de trendlijstjes. Wereldwijd buigen
experts uit verschillende vakgebieden zich over de meest relevante ontwikkelingen in techniek,
marketing en communicatie. Uit deze lijstjes stelt KIRC nu alweer voor het vijfde achtereenvolgende
jaar de 10 trends in klantinteractie samen, die in het Better Practices Theater op de Multichannel
Conference in april worden gepresenteerd. Maar hoe goed zijn die voorspellingen eigenlijk? In de SDM
van maart legden we deze vraag voor aan ons panel van klantcontactprofessionals. 39 van hen gaven
hun mening.

Omnichannel: we zijn er nog niet
Volgens de deelnemers aan het onderzoek is omnichannel de meest belangrijke trend van de
afgelopen jaren. Deze trend verscheen in 2014 voor het eerst op onze trendlijsten, om vervolgens niet
meer te verdwijnen. Anno 2018 is deze trend volgens de deelnemers nog niet helemaal uitgekomen;
39% verwacht dat dit jaar zal gaan gebeuren, 47% verwacht het later. Dat betekent overigens niet dat
er een einde komt aan het bieden van méér klantcontactkanalen; 39% verwacht niet dat er een einde
aan MULTIchannel komt. Interessant in dat verband is dat e-mail volgens de ondervraagden nog niet
heeft afgedaan: 31% denkt dat het kanaal e-mail niet zal gaan verdwijnen, en 21% verwacht niet dat
live chat e-mail zal gaan vervangen.

Klantbeleving voorop
Customer Experience is volgens de klantcontactprofessionals niet meer weg te denken in
klantinteractie. Volgens een kwart van de deelnemers is dit de belangrijkste trend, die volgens 42%
ook helemaal uitgekomen is. Goed ketenmanagement is daarvoor, zoals we al beschreven in onze
publicatie over Customer Journey Management uit 2016, een belangrijke voorwaarde. 31% vindt
ketenmanagement dan ook de belangrijkste trend – een kwart denkt dat deze ook daadwerkelijk is
uitgekomen en 47% denkt dat dit dit jaar gaat gebeuren.

Big Data
De derde belangrijke factor in de ontwikkeling van klantinteractie sinds 2014 is Big Data. 28% vindt Big
Data het meest belangrijk - voor het verkrijgen van een compleet klantbeeld (15%) of voor het
optimaliseren van het klantcontact (13%). De klantcontactprofessionals denken in meerderheid dat de
ondersteuning door Big Data nog niet helemaal gerealiseerd is.

Technologische ontwikkelingen
Volgens de ondervraagde klantcontactprofessionals zijn onze technologische voorspellingen op dit
moment nog minder relevant. 13% zegt weliswaar dat de digitalisering van het klantcontact de
belangrijkste trend is, maar 21% verwacht dat dit uiteindelijk niet gaat gebeuren. Andere
ontwikkelingen, zoals intelligent call routing, de toepassing van Artificial Intelligence en chatbots en
Internet-of-Things, worden door een enkeling wel genoemd als belangrijk, maar de meeste
ondervraagden verwachten dat deze trends zich nog moeten bewijzen.
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Samenvatting (2/2)
De rol van het contact center
In 2017 hadden we het voor het eerst over de centrale positie van het contact center als
relatie/oploshub en de daarmee samenhangende rol van de agent als professionals. Beide
ontwikkelingen worden door een klein aantal klantcontactprofessionals als belangrijk gezien. 48%
denkt dat het contact center deze centrale positie dit jaar zal gaan krijgen; 62% verwacht dat de
ontwikkeling van de agent als professional in de komende jaren gestalte krijgt.

Hoe goed waren onze voorspellingen?
De drie belangrijkste trends van de afgelopen 5 jaar zijn volgens de klantcontactprofessionals in het
SDM panel:
1. Omichannel; voor het eerst gepresenteerd in 2014
2. Customer Experience; 2014
3. Big Data; 2015
De deelnemers aan het onderzoek geven in meerderheid aan dat deze trends of al grotendeels zijn
uitgekomen, of in de komende jaren zullen gaan uitkomen. Daar staat tegenover dat
klantcontactprofessionals nog niet overtuigd zijn van de ontwikkeling van kanalen als live chat (als
vervanger van e-mail) of video customer service. De komende jaren zullen uitwijzen in hoeverre deze
voorspellingen waarheid zullen worden.
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Resultaten
5 meest belangrijke trends
Welke van deze trends zijn volgens u het meest belangrijk? (n=39)
vloeiende integratie van contactkanalen (omnichannel)

51%

inrichting van ketenmanagement, zodat oorzaken van
ongewenst klantcontact aangepakt worden
Customer Experience is de belangrijkste onderscheidende
factor voor organisaties
inzet van Big Data voor het verkrijgen van een compleet
klantbeeld
digitalisering van het klantcontact ten koste van live
klantcontact

31%
23%
15%
13%

inzet van Big Data voor het optimaliseren van klantcontact

13%

invoeren van live chat als vervanging van e-mail

8%

geen bezit maar gebruik: Customer Service software en tools
in de cloud

8%

proactieve outbound service contacten

8%

agents als professional (beter opgeleid, hogere beloning)

5%

intelligent call routing: koppeling van CRM en workflow
management systemen matcht juiste medewerker met klant

5%

strategische positie contact center als relatie/oploshub

5%

toepassing van Artificiële Intelligentie in het contact center

5%

implementatie van cognitieve kennissystemen voor de
afhandeling van klantcontact (via chatbots)

5%

fouten en blunders bij de toepassing van privacy en security

3%

inbound klantcontact via apparaten (Internet-of-Things)

3%

realtime kwaliteits onderzoek: gespreksanalyse, mystery
contact onderzoek
inzet van spraaktechnologie in het contact center
afvlakking van social media kanalen als Facebook en Twitter
stoppen met e-mail als contactkanaal
inzet van video als contactkanaal (Video Customer Service)
einde van de multichannel: geen verdere uitbreiding van het
aantal contactkanalen
skill based routing: klanten routeren naar de medewerker die
de vraag het best kan beantwoorden
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Resultaten
Uitgekomen?
In welke mate zijn de trends volgens u uitgekomen? (n=38)
vloeiende omnichannel (51%)

11%

39%

ketenmanagement (31%)

26%

47%

CX is de onderscheidende factor (23%)
Big Data voor compleet klantbeeld (15%)

42%
11%

digitaal ten koste van live klantcontact (13%)
Big Data voor optimaal klantcontact (13%)

13%

8%

16%

32%

37%

contact center als relatie/oploshub (5%)

15%

33%

33%

chatbots (5%)
fouten en blunders bij privacy en security (3%)
Internet-of-Things (3%)

10%

10%

8%

29%

8%

8%

spraaktechnologie (0%)
afvlakking social media (0%)
stoppen met e-mail (0%)
Video Customer Service (0%)
einde van multichannel (0%)
skill based routing (0%)
is helemaal uitgekomen

10%

16%

21%

15%

16%
29%

10%

22%

16%

41%

13%

5%
10%
14%

31%

39%

5%

26%

21%

39%
34%

gaat later gebeuren

8%

15%

46%
32%

gaat dit jaar gebeuren

21%
18%

26%

13%

11%
23%

31%

8%

8%

8%

59%

28%

8%

18%

50%
36%

realtime kwaliteits onderzoek (0%)

8%

69%

10%

5%

62%

intelligent call routing (5%)

Artificiële Intelligentie (5%)

5%
18%

45%

19%

11%

21%
29%

21%

11%

5%

31%

24%

16%

21%

34%

21%

26%

8%

24%

34%

23%

13%

47%
32%

16%

5%

18%

32%

CS software en tools in de cloud (8%)

agent als professional (5%)

21%

26%

21%

live chat vervangt e-mail (8%)

proactieve outbound service (8%)

47%

21%
21%

gaat niet gebeuren
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Verantwoording
Respons
Aan de Strategic Decisions Monitor van deze maand hebben 39 klantcontactprofessionals een bijdrage
geleverd. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 21 maart en 12 april 2018..

Markt
Markt (n=39)

consumentenmarkt; 26%

zakelijke markt; 8%
beide; 67%

Sector
Sector (n=39)
banken
verzekeraars
retail food
retail non-food
mobiliteit & toerisme
media
nutsbedrijven
industrie
telecommunicatie
zakelijke dienstverlening
IT
gemeente
overige openbaar bestuur & overheid
postorderaars
liefdadigheid/vrijwilligheidorganisaties
woningcorporaties
gezondheids- & welzijnszorg
andere sector

21%
23%
5%
28%
15%
8%
23%
8%
15%
26%
8%
5%
18%
13%
3%
13%
13%
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Verantwoording
Omvang organisatie
Aantal medewerkers (n=39)
minder dan 5
medewerkers; 5%
5 tot 50 medewerkers;
15%

51 to 250 medewerkers;
8%

meer dan 250
medewerkers; 72%

Aantal werkplekken contact center
Aantal werkplekken in cc (n=25)
minder dan 30
werkplekken; 16%

meer dan 80
werkplekken; 44%

30 tot en met 80
werkplekken; 40%
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Verantwoording
Functie
Functie (n=39)

algemeen management
manager sales/ marketing/ product/ CRM/ R&D/ anders
medewerker sales/ marketing/ product/ CRM/ R&D/…

13%
3%
3%

consultant/projectleider

15%

andere functie, niet in contact center
directeur Customer Service

15%

contact center manager
supervisor/teamleider

33%
3%

trainer/opleider
andere functie in contact center
contact center

15%
anders
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Stichting KIRC

KIRC is het enige not-for-profit
onderzoeksinstituut naar
klantinteractie in Nederland
❑ Elke maand: Strategic Decisions Monitor: onderzoek naar actuele
onderwerpen in klantinteractie, gepubliceerd op Klantcontact.nl en/of
in CustomerTalk
❑ Elk kwartaal: onderzoek naar een relevant thema, gepubliceerd in
boekvorm.
❑ Elk jaar: Nationaal Benchmark en Trendonderzoek Klantinteractie. Hét
onderzoek naar de stand van zaken in klantinteractie in Nederland.
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Donateur worden?
U kunt de Stichting KIRC op de volgende manieren steunen:
❑ Ik word donateur voor € 260,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar één exemplaar van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm.

❑ Ik word donateur voor € 500,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar twee exemplaren van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm. Daarnaast heb ik
recht op een uur advies vanuit KIRC op een specifiek thema in klantcontact.

❑ Ik word donateur voor € 1.000,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar drie exemplaren van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm. Daarnaast heb ik
recht op een uur advies vanuit KIRC op een specifiek thema in klantcontact en krijg ik 15% korting
op één Quick Scan van uw Customer Service per jaar.

❑ Ik word organisatiedonateur
Aanvullend op bovenstaande voordelen, krijg ik meerdere exemplaren van de
onderzoeksresultaten in boekvorm, een vermelding van het logo van mijn organisatie op de
website van de Stichting KIRC, in alle gepubliceerde onderzoeksresultaten en de rapportages van
de Strategic Decisions Monitor. Wij nemen graag contact met u op over de vele mogelijkheden!
Ja, ik word donateur van de Stichting KIRC en heb hierboven aangekruist in welk donateurschap ik
geïnteresseerd ben:
Naam:
Organisatie:
Straat/Postbus:
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer:
E-mail adres:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________ _______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Vul uw gegevens in en stuur dit formulier naar:
Stichting KIRC, Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA NIEUWEGEIN.
Of via e-mail aan: info@kirc.nl.
© Klantinteractie Research Centrum 2018

Strategic Decisions Monitor

