
Er is nog veel te verbeteren

Hoe vaak nemen we contact met hen op?

Wat zijn onze grootste irritaties?

En als u dan toch moet wachten
Welke muziek luistert u dan het liefst... ...en welke vooral niet.

Hoe doen we dat nu... ...en over 5 jaar?

Weinig mensen hebben op dit moment nog een voorkeur aangegeven voor chat apps (WhatsApp, Messenger) en 
social media, iets wat overigens wel lijkt te gaan veranderen in de komende jaren.

 telefonisch @ e-mail  chat apps  chat via bedrijfswebsite  zoeken op bedrijfswebsite  social media  formulier op bedrijfswebsite  contact in de winkel

Hoe scoren de sectoren?

En wat zijn daar de effecten van?

Goedendag, wat kan ik voor u betekenen?
Heeft u liever een mens of machine aan de lijn?

Klantenservice

Er is nog veel 
te verbeteren Contact opnemen met de 

klantenservice blijkt in irritatiegehalte 
vergelijkbaar met in een file staan 
of wachten bij een kassa.  Maar dat 
is dan altijd nog minder erg dan 
vertragingen in het openbaar vervoer.

Bron: Onderzoek van november 2017, uitgevoerd door Peil.nl in opdracht van Zendesk, onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Service ervaringen 
zijn van grote invloed  
op de beslissing om

iets te kopen of juist niet77%

45%
 wil met echte mensen te spreken/chatten

Minder wachttijd  
bij telefonisch contact.

Makkelijker informatie kunnen vinden 
op de bedrijfswebsite.

1. Happy
Pharrell Williams

2. Simply the best
Tina Turner

Heb je even voor mij
Frans Bauer

Kerstalbum
Berdien Stenberg

Helpdeskmedewerkers  
die meer ter zake kundig zijn.
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79%

1%
doet liever zaken met een een robot/chatbot

Een op de drie mensen deelt zowel hele goede als hele slechte ervaringen  
via social media en review sites met de rest van de wereld.

Opvallend is dat internetproviders zowel bij goede als bij slechte ervaringen hoog scoren.

Banken, webshops en internetleveranciers zetten al op grote schaal artificial intelligence in. 
De klantenservice van deze bedrijven wordt juist als heel positief gewaardeerd.
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Bank

Webshop

Internet provider

Beste ervaringen

Belastingen

Gemeente

Internet provider

Slechtste ervaringen

Hoe vaak worden ervaringen online gedeeld?

 dagelijks
 wekelijks
 maandelijks
 4-12 keer per jaar
 minder dan 4 keer per jaar
 nooit

97%
van de mensen neemt 

minimaal 1x per jaar 
contact op met  

een klantenservice

63%
doet dat vaker dan 

4 keer per jaar

Wachten Onvriendelijke
medewerkers

Foute informatie

www.zendesk.nl support@zendesk.com 


3. Little Green Bag

George Baker Selection
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