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Samenvatting 
Het creëren en onderhouden van een succesvol klanttraject is uitgegroeid tot een topprioriteit 
voor 85% van de bedrijven die DCX-strategieën (Digital Customer Experience) opzetten of 
hebben opgezet. Klanten zijn in feite een uitbreiding van de marketingafdeling geworden door 
positieve beoordelingen of berichten op social media. Maar zij kunnen ook de beste 
pleitbezorger voor concurrenten worden met negatieve beoordelingen of berichten op social 
media. Door de verwachtingen van klanten te overstijgen met gepersonaliseerde, contextuele 
interacties – op basis van grondige gegevensanalyses – blijft de financiële positie van het 
bedrijf optimaal. 
 
Organisaties moeten beschikken over het juiste leiderschap, een goede strategie en betrokken 
werknemers om succesvol te zijn. Dat alles hangt af van een succesvolle technologiestrategie, 
gevalideerd door zakelijke meetcriteria die succes documenteren. Het verloop bij 
contactcentermedewerkers neemt bijvoorbeeld met 31% af wanneer organisaties zich richten 
op projecten die problemen aanpakken, zoals een gebrek aan medewerkersanalyses. 
 
Een nieuwe solide technologiestrategie moet een migratieplan omvatten. Organisaties kunnen 
van verschillende providers van contactcenters en UC (Unified Communications) overstappen 
op één provider, of ervoor kiezen van werkzaamheden op een interne locatie over te stappen 
naar werkzaamheden via een cloudarchitectuur. IT-leiders moeten beslissen of zij alle of 
slechts enkele locaties en apps willen verplaatsen naar de cloud – en in welk tempo. Het is van 
belang een provider te selecteren die de migratie vlot kan laten verlopen en een prijsstructuur 
en ondersteuning biedt voor elke combinatie van architecturen. 
 
Overweeg bij het opzetten van zowel een front-end als een back-end strategie voor een 
verbeterd klanttraject de volgende best practices: 
 

• Benut partners en cloudinfrastructuur optimaal  
• Zet het resultaat van de kostenbesparingen in om te investeren in nieuwe technologieën, 

zoals AI en automatisering  
• Voorkom belemmeringen bij de integratie die implementatie vertragen 
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Klantbetrokkenheid staat centraal 
Klanten hebben ongekende macht om een merk te maken of te breken dankzij de kracht van 
webgebaseerde beoordelingen en social media.  
 
Of het nu gaat om business-to-business of business-to-consumer, klanten verwachten dat bedrijven 
hun vereisten begrijpen, problemen snel en pijnloos oplossen en hun loyaliteit belonen. Ze willen 
gepersonaliseerde en contextuele interacties, en proactieve dienstverlening als dat in hun voordeel 
is. En dat alles gebeurt eenvoudiger wanneer ook de werknemersbetrokkenheid hoog is. 
 
Technologiestrategie speelt een centrale rol in het succes van DCX, aldus het DCX-onderzoek 
van Nemertes, uitgevoerd bij 697 wereldwijde IT-leiders en bedrijfsleiders. Alle DCX-projecten 
die door organisaties werden aangehaald in het onderzoek waren sterk afhankelijk van 
analyses, ondersteuning van mobiele apparaten, cloudservices en geavanceerde 
contactcentermogelijkheden.  
 
Nieuwe projecten selecteren en financieren 
Het goede nieuws is dat klantervaring bij de meerderheid van de organisaties de hoogste prioriteit 
heeft. DCX-initiatieven hebben de onverdeelde aandacht van corporate leidinggevenden.  
 
Meer dan de helft (51%) van de organisaties geeft aan dat corporate leidinggevenden hun DCX-
projecten financieren. 53% geeft aan dat de VP of leidinggevende IT-werknemers projecten 
financieren en 32% geeft aan dat de VP of leidinggevende hoofden van bedrijfsonderdelen dat 
doen. Diverse corporate leidinggevenden bieden financiering. Het hoogste percentage 
organisaties geeft aan dat de Chief Financial Officer het vaakst de projecten financiert. Waarom? 
Omdat CFO’s ervoor zorgen dat de organisaties uit alle potentiële projecten die projecten 
selecteren die meetbaar investeringsrendement opleveren. (Zie afbeelding 1.) 
 

 
Afbeelding 1: Corporate leidinggevenden met budget voor klantgerichte initiatieven 
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Medio 2018 had 36% van de organisaties een DCX-strategie ontwikkeld, ondernemingsbreed 
(21%) of in silo’s (15%). Nog eens 23% had voor het einde van het jaar een strategie gepland 
en 26% gaf aan van plan te zijn dit te doen in 2019. Als deze allemaal succesvol zijn, komt 
volgens het onderzoek eind 2019 het totale aantal organisaties met een DCX-strategie op 85%. 
 
Bij de kick-off van deze strategieën spelen tal van factoren een rol. IT-leiders en bedrijfsleiders die 
succes met hun strategieën hebben geboekt geven aan dat zij een aantal van de volgende best 
practices hebben toegepast om investeringen in technologie voor DCX-projecten te optimaliseren: 
 

• Benut partners en cloudinfrastructuur optimaal – DCX-projecten zijn veelzijdig en 
vereisen expertise die mogelijk extern beter beschikbaar is.  

• Zet de resultaten van kostenbesparingen in om te investeren in nieuwe technologieën, zoals 
AI en automatisering. Naarmate organisaties de implementatie van technologie optimaliseren, 
nemen kostenbesparingen vanzelf toe. Zorg dat er een plan is voor het gebruiken van de 
opbrengst van die kostenbesparingen voor opkomende technologieën die zullen resulteren in 
concurrentievoordeel dankzij de betere klantervaring die wordt gerealiseerd.  

• Voorkom belemmeringen die implementatie vertragen. Het gebruik van meerdere providers 
of de interne verwerking van talrijke technologie-integraties zal implementaties vertragen, 
waardoor de snelheid en het succes van DCX-projecten op het spel komen te staan.  

 
Zakelijke leiders moeten zorgen voor probleemloze klanttrajecten 
Het garanderen van een probleemloos klanttraject vereist onder andere toegewijd leiderschap, 
betrokken werknemers, een solide technologische basis in combinatie met innovatieve apps, 
en gegevensanalyses om succes en gebieden voor verbetering te identificeren. 
 
Rol van de CCO 
Het opzetten van een succesvolle strategie vereist een leidinggevende die verantwoordelijk is 
voor klantsucces. Dit is doorgaans de Chief Customer Officer, Chief Experience Officer of 

iemand met een vergelijkbare 
functietitel. CCO’s of CXO’s staan aan 
het hoofd van alle klantgerichte 
activiteiten, analyses en strategie om 
werving, behoud en tevredenheid van 
klanten te maximaliseren. Zij werken 
nauw samen met de Chief Marketing 
Officer, het hoofd van de afdeling 
Verkoop, de Chief Operating Officer en 
zelfs het hoofd van de HR-afdeling om 
een klantgerichte mentaliteit binnen 
de gehele organisatie te creëren. 
 
Een kwart van de organisaties heeft 
tegenwoordig een CCO en nog eens 37% 
is van plan om voor het einde van het 

Afbeelding 2: Status van Chief Customer Officer 
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jaar een CCO in te huren. (Zie afbeelding 2.) Het is duidelijk dat niet alle bedrijven de noodzaak 
van deze leidinggevende rol inzien – en zelfs de bedrijven die dat wel doen, geven hun CCO te 
weinig verantwoordelijkheid. Ons onderzoek toont echter aan dat het hebben van een CCO 
correleert met succes: 68% van de organisaties die DCX-strategieën opzetten heeft een CCO, 
en 84% beoordeelt DCX als uitstekend of zeer goed als ze een CCO hebben.  
 
Betrokkenheid van contactcentermedewerkers 
Het is niet alleen het leiderschap dat een probleemloos klanttraject mogelijk maakt, de 
‘gewone’ werknemers zijn net zo belangrijk. Werknemers die een emotionele band met hun 
werkgever hebben, die er alles aan doen om klanten tevreden te stellen, zijn van onschatbare 
waarde. En hoge werknemersbetrokkenheid heeft een directe impact op klantbeoordelingen. 
 
Nergens is dat beter zichtbaar dan in het contactcenter. Historisch gezien is het verloop bij 
contactcentermedewerkers altijd hoog geweest, hoger dan het normale personeelsverloop. 
Het werk is veeleisend en supervisors van contactcenters hadden niet altijd de benodigde 
tools om waardevolle feedback te geven. Bij bedrijven zonder DCX-initiatieven varieert het 
verloop gemiddeld tussen 16,4% en 35,3%, gebaseerd op de bedrijfsomvang. (Zie afbeelding 3.) 
 

 
 
Afbeelding 3: Medewerkersverloop voor/na DCX-initiatief 

Maar wanneer bedrijven zich richten op DCX-initiatieven om het verloop te verlagen, dalen de 
cijfers met 31%. Aangezien het $ 1.500 tot $ 2.000 kost om een nieuwe medewerker in te huren 
en te trainen, resulteert een afname in verloop van 31% in een meetbare kostenreductie. 
 
DCX-projecten die het verloop het meest verminderen, omvatten werknemersanalyses, 
automatisering van klantgerichte workflow, toevoeging van nieuwe digitale kanalen en verbetering 
van klantgegevensanalyses. Analyses zijn essentieel omdat zij medewerkers inzicht kunnen bieden in 
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hun eigen prestaties, zodat zij deze kunnen verbeteren en kunnen worden beloond op basis van 
harde gegevens. Analyses bieden medewerkers ook context voor het personaliseren van interacties 
via spraak, video, sms of webchat. De medewerkers kunnen niet alleen eerdere interacties zien, 
maar ze kunnen ook analyses zien op basis van die interacties die hen helpen meer te weten te 
komen over klanten. Hoeveel hebben ze in het verleden gekocht? Hebben recent een slechte 
ervaring gehad? Hebben ze geklaagd op social media, en zo ja, hoeveel volgers en invloed hebben ze? 
 
Naarmate klantbetrokkenheid steeds belangrijker wordt, neemt ook het belang van de 
vaardigheden en de vergoeding van contactcentermedewerkers toe. Medewerkers worden 
meer gewaardeerd, zijn meer betrokken en beter opgeleid: 25% van de organisaties huurt 
meer ervaren medewerkers in, en bedrijven verhogen vergoedingen in een verhouding van 
2:1 ten opzichte van bedrijven die de vergoeding verlagen. 
 
Leiders moeten technologie optimaliseren 
De beste werknemers of leiders in de wereld zullen niet in staat zijn een gewild klanttraject te 
creëren zonder een goede technologiestrategie. Belangrijke successtrategieën worden 
hieronder beschreven. 
 
Klanttraject naar de cloud 
De meeste organisaties stappen over naar hybrid of cloudimplementaties voor zowel UCC- 
(Unified Communications and Collaboration) als klantinteracties (inclusief contactcenter, 
Customer Relationship Management, reactieve klantenservice, proactieve klantbetrokkenheid 
en succesanalyses).  
 

  
 
Afbeelding 4: Belangrijkste technologieën om CX te transformeren 
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Zoals in afbeelding 4 te zien is, behoren cloudservices tot de vijf belangrijkste technologieën die 
naar verwachting de klantervaring in de komende drie jaar zullen transformeren – bewijs van de 
waarde en de toekomst van cloudservices, aangezien er al veel bedrijven naar de cloud zijn 
gegaan. Daarnaast zijn analyses en AI belangrijke technologieën voor het leveren van 
gepersonaliseerde ervaringen. Bedrijven verzamelen gegevens uit meerdere bronnen – 
gestructureerde en ongestructureerde gegevens uit zowel interne als externe bronnen. Het 
consolideren van die gegevens voor een totaalbeeld van de klantervaring – en de bijbehorende 
prestaties en respons van de werknemer – zijn cruciaal voor een succesvol klanttraject. 
 
Degenen die deelnamen aan het onderzoek van Nemertes gaven aan dat zij dankzij 
cloudarchitecturen hun DCX-doelen op de volgende manieren kunnen behalen: 
 

• Vermindering van complexiteit – Meerdere bedrijven gaven aan dat zij het contactcenter 
verplaatsen naar de cloud omdat zij niet langer de interne expertise hebben om een complex 
contactcenterplatform te onderhouden. Door over te stappen naar de cloud vertrouwen ze op 
hun cloudpartners voor het beheren, bijwerken en integreren van hun contactcenterbasis en 
‑apps, terwijl zij zich zelf bezighouden met andere strategische initiatieven. 

• Wereldwijde beschikbaarheid – Naarmate bedrijven wereldwijd uitbreiden, wordt het 
aanschaffen en installeren van servers, samen met de expertise van interne werknemers, een 
dure kwestie. Door gebruik te maken van cloudservices hoeven ze zich geen zorgen te maken 
over wereldwijde voorschriften, installatie en beheer van apparatuur of integratie van apps. 

• Verbeterde beveiliging en naleving – De meeste bedrijven (60%) beschouwen beveiliging niet 
als een remmende factor bij het gebruik van de cloud, en 20% beschouwt beveiliging zelfs als 
een reden voor een overstap naar de cloud. IT-leiders geven steeds meer de voorkeur aan de 
cloud naarmate providers verticale brancheoplossingen bieden die rekening houden met 
nalevingsvoorschriften. 

• Over het algemeen betere apps beschikbaar – Providers van cloud-UC, contactcenters en 
CRM bieden allen API’s voor ontwikkelaars van apps, en de meeste nieuwe, innovatieve DCX-
apps zijn cloudgebaseerd. Door te kiezen voor een cloudarchitectuur, verkrijgen organisaties 
toegang tot een geïntegreerd ecosysteem van analyses, klantenservice, kunstmatige 
intelligentie en andere apps die eenvoudig in de DCX-strategie kunnen worden opgenomen. 

 
Migratiepad naar de cloud 
Hoewel er talrijke gevalideerde redenen zijn om over te stappen naar de cloud, zal niet iedereen 
alle apps tegelijkertijd verplaatsen naar de cloud – of misschien wel nooit. Waar het 
bijvoorbeeld UCC betreft, is 38% actief in een hybrid omgeving – het grootste percentage van 
interne locatie, hybrid en cloud. Volgens afbeelding 5 maakt 23,5% van de contactcenters 
gebruik van een hybrid cloud en is 20% volledig overgegaan naar de cloud. Nog eens 28,1% is 
van plan over te stappen naar de cloud. Slechts 3,5% heeft de overstap naar de cloud afgewezen. 
 
Organisaties die momenteel op een interne locatie werken en die a) niet in één keer willen 
overstappen naar de cloud of b) een hybrid architectuur hebben ontwikkeld, moeten een 
provider zoeken die een soepele migratie naar de gewenste architectuur mogelijk maakt. 
Sommige bedrijven willen mogelijk enkele locaties of apps op kantoor houden en andere 
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overzetten naar de cloud. Andere willen hun architectuur misschien in de loop van de tijd 
overzetten van volledig op een interne locatie naar volledig in de cloud. Beide scenario’s 
vereisen een provider die een hybrid oplossing kan bieden met een flexibele prijsstructuur die 
de overstap van een interne locatie naar de cloud probleemloos kan laten verlopen. 
 
 
De waarde van een dergelijk platform ligt niet alleen in de flexibiliteit die het nu biedt; het 
maakt bedrijven ook toekomstbestendig. Bedrijven bijvoorbeeld die het contactcenter op een 
interne locatie willen behouden, die gebruiken al of ontkomen er niet aan om gebruik te gaan 
maken van cloudgebaseerde apps, zoals CRM, teamsamenwerking, social media, AI of 
analyses. Die apps blijven bij het contactcenter en de bijbehorende processen, ongeacht of 
het bedrijf uiteindelijk besluit om het contactcenter te verplaatsen naar de cloud. Het 
tegenovergestelde geldt ook voor bedrijven die momenteel gebruikmaken van apps op een 
interne locatie die zij willen blijven gebruiken wanneer het contactcenter zelf naar de cloud is 
verplaatst. Hoe organisaties het klanttraject veranderen en verbeteren heeft weinig te maken 
met de gekozen architectuur, omdat alles werkt als een ecosysteem, ongeacht of deze zich nu 
op een interne locatie, in een openbare cloud, in een private cloud of in beide bevindt. 
 

 

Afbeelding 5: Plannen voor een contactcenter in de cloud 
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Integratie is een vereiste 
Nauw geïntegreerde services in de cloud en op een interne locatie bieden een naadloze 
manier om locaties of apps in de loop van de tijd naar de cloud te verplaatsen. Deze aanpak is 
veel eenvoudiger wanneer gebruik wordt gemaakt van één provider in plaats van meerdere, 
met name wanneer gegevens worden doorgegeven tussen kanalen naar analysetools voor 
realtime weergave van gegevens of historische trendgegevens. 
Integratie tussen contactcenter en UCC is van essentieel belang, omdat bedrijven werknemers 
inzetten bij het telefonisch beantwoorden van vragen van klanten, het aanpakken van 
serviceproblemen of het sluiten van deals. De mogelijkheid om het contactcenter te 
integreren met interne medewerkerscommunicatie vereenvoudigt het gebruik van presence 
en messaging om de benodigde interne expert te vinden en deze vervolgens te verbinden met 
een telefoongesprek, webchat of videoconferentie. 
 
Volgens het onderzoek heeft 22,4% van de respondenten hun UCC- en contactcenter-
omgevingen geïntegreerd. Nog eens 34,7% is van plan dit te doen voor het einde van 2019 en 
15,4% in 2020 of later. Van de respondenten die UCC en contactcenter al hebben geïntegreerd, 
gebruikt ongeveer 53% dezelfde leverancier – en geeft aan dat er sprake is van een 
succesvolle integratie.  
 
Integratie tussen contactcenter en CRM voegt ook waarde toe, aangezien de communicatie 
tussen het bedrijf en de klanten of prospects up-to-date moet zijn om effectief te kunnen zijn. 
Ongeveer een kwart van de bedrijven in het onderzoek heeft hun contactcenter geïntegreerd 
met CRM. Nog eens 29,7% is van plan dit te doen voor het einde van 2019 en 14,7% in 2020 of 
later. 
 
Beveiligingsintegratie is ook van cruciaal belang, voor zowel interne communicatie als 
klantgegevens. Ongeacht of de architectuur van organisaties zich op kantoor of in de cloud 
bevindt, of hybrid is, zij moeten samenwerken met hun cloudprovider en beveiligingspartners 
voor nauwe integratie van beveiligingsapps en -praktijken. 
 
De behoefte aan gegevens over kanalen heen vereist ook integratie. Deze integratie kan 
plaatsvinden door omnichannel-mogelijkheden om afzonderlijke klantcommunicatiekanalen 
te koppelen. In het onderzoek gaf 21% van de organisaties aan omnichannel-implementatie te 
hebben afgerond. 31% gaf aan hiermee bezig te zijn en 18% gaf aan van plan te zijn dit te doen. 
 
Gegevens over meerdere kanalen heen omvatten ook gegevens die contextuele informatie 
bevatten waarmee suggesties kunnen worden gegenereerd gebaseerd op voorspellende 
analyses. Om een echt succesvolle klantervaring te kunnen bieden, hebben organisaties 
realtime context nodig die gedurende de klant- en medewerkerservaring steeds zichtbaar is. 
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Conclusie 
Overweeg bij het ontwikkelen van een optimaal klanttraject dat resulteert in lovende 
beoordelingen en hogere omzet moeten de volgende best practices: 
 

• Huur een Chief Customer Officer of Chief Experience Officer in en laat deze zich focussen 
op de stem van de klant. 

• Focus op de klant is van cruciaal belang, maar ook focus op de werknemer. Betrokken 
werknemers hebben een band met het bedrijf en zijn bereid een stapje extra te doen 
om klanten te dienen. 

• Stel de CIO en zijn/haar team in staat om een stevige technologische basis te creëren 
voor alle DCX-apps en ‑strategieën, nu en in de toekomst. 

• Analyses vormen de sleutel tot succes. Verzamel historische en realtime gegevens, 
zowel gestructureerde als ongestructureerde, en consolideer die informatie om een 
totaalbeeld van het klanttraject te bieden. En wat minstens zo belangrijk is: onderneem 
actie op basis van de bevindingen. 

• Stap strategisch over op de cloud. Bepaal of een volledige of gedeeltelijke overstap naar 
de cloud het zinvolst is voor wat betreft locaties en apps. Ongeacht de omvang van de 
overstap moet u ervoor zorgen dat de provider de prijsstructuur en ondersteuning biedt 
voor zowel interne locaties als cloudlocaties en apps – en de mogelijkheid om eenvoudig 
hiertussen te migreren. 

• Optimaliseer de technologiestrategie. Cloud- en hybrid-cloudarchitecturen bieden 
wereldwijde dekking, geïntegreerde apps, beveiliging, gegevensbescherming en naleving, 
alsmede een algehele vermindering van complexiteit. Integratie van een scala aan 
technologieën, inclusief contactcenter met UCC, CRM en analyses, is essentieel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over Nemertes: Nemertes is een wereldwijd advies- en consultancybedrijf dat onderzoek uitvoert om de 
bedrijfswaarde van opkomende technologieën te onderzoeken. Sinds 2002 doen we strategische 
aanbevelingen op basis van door data ondersteunde operationele en zakelijke meetcriteria om grote 
ondernemingen in staat te stellen succesvolle technologietransformatie te bieden aan werknemers en klanten. 
Met andere woorden: de betere gegevens van Nemertes helpen klanten betere beslissingen te nemen. 
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