
e-CUSTOMER SERVICE

“Er pleegden al mensen zelfmoord omdat ze zo 
gefrustreerd waren door een slechte service! Let’s face 
it, it sucks to be customer.” Davy Kestens (28) windt er 
geen doekjes om: bedrijven denken dat ze hun klanten 
centraal stellen, maar benaderen de buitenwereld 
vooral vanuit interne processen, platformen en kanalen. 
De CEO van Sparkcentral geeft ze nog hooguit vijf jaar 
om echt aansluiting te vinden met de klant van de 
toekomst.

Davy Kestens

CEO van Sparkcentral

D
e generatie geboren na 2000 heeft nooit een 

wereld gekend zonder internet. Voor hen is het 

www als de lucht die je ademt. Het is er. Punt.  

Die perceptie heeft een enorme impact op de levensstijl 

en communicatie bij de min-twintigers. Alles verloopt 

realtime, het ‘instant satisfaction’-gedrag primeert.

Bedrijven ontsnappen niet aan die evolutie. De customer 

service moet mee! Vijftig jaar geleden stapte je op 

zondag bij de bakker binnen en de bakkersvrouw wist 

al dat je twee koffiekoeken ging vragen. Ze kende haar 

klanten en de bediening was heel persoonlijk, op maat. 

Met de komst van de corporate bedrijven met duizenden 

tot miljoenen klanten werd de customer service een 

proces. Eén-op-ééncustomercare werd onmogelijk. Pas 

toen de telefoon echt inburgerde – zo’n 30 jaar geleden – 

organiseerden grote bedrijven callcenters waar klanten in 

wachtrijen individueel werden geholpen. Met de komst 

van de e-mailcommunicatie evolueerden de callcenters 

tot contactcenters die mail en telefonie integreerden in 

de customercareprocessen. Maar nog altijd met wacht-

rijen en een ‘valse’ persoonlijke service. Later werden 

ook chat, sms,… geïntegreerd “maar samen met de groei 

van de contactcenters en het schalen van de commu-

nicatieprocessen nam ook de onpersoonlijkheid toe. 

Customercare was een mooie marketingterm voor een 

droog communicatiekanaal. Veel meer dan dat was en is 

het niet”.

Vandaag zijn de meeste customercaresystemen rond 

interne processen gebouwd en niet rondom de klant. 

“De nieuwe generatie klanten aanvaardt dat niet langer.” 

De voorbije vijf jaar explodeerde het internet als sociaal 

communicatieplatform. Consumenten communiceren 

onderling op een totaal andere manier en verwach-

ten eenzelfde stijl en houding van de bedrijven. Het 

volstaat niet dat bedrijven ‘aanwezig’ zijn op de sociale 

media, ze moeten ook leren communiceren via kanalen 

die ze niet zelf onder controle hebben, maar die in 

handen zijn van derde spelers als Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Snapchat “… en waar de klanten de commu-

nicatie sturen en leiden volgens hun verwachtingen 

en vereisten. Een bedrijf dat niet snel én adequaat 

reageert op een post, riskeert de schandpaal”.

Customer 
service wordt 
unieke 

differentiator
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‘INSTANT SATISFACTION’
Kestens ziet twee werelden divergeren: de bedrijfswereld die 

een beroep doet op ‘zijn’ historische communicatiekanalen en 

-systemen en de buitenwereld die via steeds meer nieuwe plat-

formen nieuwe communicatiecodes en -patronen hanteert en 

zijn verwachtingen voortdurend bijstelt. “Aan het bedrijf de 

enorme uitdaging om zich de nieuwe communicatiecultuur eigen 

te maken, aansluiting te vinden bij de verwachtingen van de 

opkomende generatie klanten en de controle te heroveren.”

De moderne digital native klant (generatie Z) zoekt ‘instant satisfac-

tion’, heeft een uiterst korte aandachtsboog, is hyper ongeduldig 

en is volgens Kestens “niet op zoek naar een 

wow-effect”. De klant wil in essentie maar 

één ding: een product of een service kopen 

zonder rompslomp of inspanning en bij een 

probleem direct worden geholpen. “Recent 

onderzoek van Dimension Data toont dat 

de klant niet verwacht dat alles altijd perfect 

loopt. Maar als er een kink in de kabel komt 

en hij moet slechts een beperkte inspanning 

doen om het op te lossen, dan stijgt zijn 

disloyauteit of negatieve perceptie met amper 

6 tot 9%. Moet hij daarentegen hemel en 

aarde verzetten om het probleem weer recht te 

trekken, dan stijgt de disloyauteit met liefst 96%.”

Sparkcentral gaat nog een stap verder in het ondersteunen 

van de klantenervaring. En biedt oplossingen om proactief in 

te spelen op behoeften en verwachtingen. Als het van Kestens 

afhangt, evolueren we naar een tijdperk waarin customer service 

niet meer nodig is omdat bedrijven anticiperen op wat er leeft 

bij hun doelpubliek. “Stel, als klant van een luchtvaartbedrijf ben 

je 45 minuten verwijderd van de luchthaven. Je weet dat de gate 

over een uur zal sluiten, dus race je naar de luchthavenparking 

om je vlucht nog te halen. Aan de gate krijg je te horen dat je te 

laat bent. Om gek van te worden, toch? Beeld je nu het volgende 

scenario in: je staat in de file en je krijgt een sms van de luchtvaart-

maatschappij die meldt dat je – op basis van je gps-coördinaten – 

vermoedelijk je vlucht zult missen. Met de vraag of ze voor jou 

moeten herboeken op de volgende vlucht. 

Dat is pas anticiperen op potentiële problemen. 

Dat noem ik de klant centraal stellen. 

En het werkt als een echte win-win, want 

intussen kan de maatschappij jouw vrijge-

komen stoel opnieuw verkopen, verkoopt 

ze jou een tweede stoel en verkort ze 

wachtrijen aan de incheckbalie.”

NIET AANPASSEN IS GEEN 
OPTIE
Zal de omwenteling zo’n vaart lopen? 

Tenslotte is niet iedere generatie even digital native. 

“Vandaag misschien nog niet, maar heel binnenkort 

wel.” Bedrijven moeten volgens Kestens heel goed beseffen dat 

de zgn. Z-generatie de toekomst vormt waarop ze hun business 

moeten bouwen. Niet aanpassen is geen optie. Maar de druk 

zal verschillen van bedrijf tot bedrijf, van sector tot sector. 

Vandaag 
communiceert het 
merendeel van de 
bedrijven even slecht 
met hun klanten als 
30 jaar geleden

‘Innovators’ vormen de kleine groep bedrijfjes of 

mensen die als eerste een product of technologie willen 

hebben. Ze zoeken het nieuwste van het nieuwste.

Start-ups hebben geen historische erfenis en kunnen dus 

zonder veel hindernissen de nieuwe technologie integre-

ren in hun businessmodel. Zij zijn de early adopters. 

Zodra de technologie door de massa wordt opgepikt en haar 

volwassenheidsfase bereikt, beseffen grote corporate bedrijven 

dat ze moeten volgen en gaan ze veel middelen investeren 

om hun processen en bestaande modellen aan te passen. Ze 

kunnen dat strategisch ook aan. Zij vormen de ‘early majority’. 

Die vroege voorlopers zijn echter veel moeilijker te overtui-

gen en te mobiliseren dan de early adopters. Die kloof noemt 

marketinggoeroe Geoffry Moore ‘the Big Scary Chasm’ (1999). 

De grootste uitdaging is voor die bedrijven die moeilijk 

afstand kunnen nemen van hun traditionele businessmodellen, 

maar na lang treuzelen moeten inzien dat ze niet anders kunnen 

dan volgen. Die groep noemt Moore de ‘late majority’. 

Ten slotte bengelen de ‘laggards’ of achterblijvers aan de staart 

van de transformatie-evolutie. Zij volgen – veel te laat – uit pure 

noodzaak.

VAN INNOVATOR TOT ACHTERBLIJVER
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“De grote servicebedrijven zullen de impact heel snel voelen. 

Ook de schaalgrootte en ‘legacy’ van bedrijven zijn bepalend 

voor hun adoptievermogen” (zie kadertekst ‘Van innovator tot 

achterblijver’).

De klant centraal stellen is natuurlijk gemakkelijker gezegd 

dan gedaan, niet op zijn minst voor een bedrijf met duizenden 

werknemers en miljoenen klanten. De vraag luidt: is de trend 

naar ‘mass customization’ – waarbij een massaproduct op 

maat van de individuele klant kan worden geproduceerd – 

ook haalbaar voor customer service? “Het is als mastodont 

uiteraard onmogelijk om 24/7 één op één met de klant te 

communiceren. Maar je kunt hem wel die ervaring bieden 

door de communicatie in de juiste processen te gieten. 

De cruciale factor daarbij is beschikken over realtimedata.” 

HUMAN-TO-HUMAN
Davy Kestens is overtuigd dat ‘effortless communication’ een van 

de belangrijkste differentiators wordt voor de concurrentiekracht 

van bedrijven. Binnen hooguit vijf jaar is de h2h-communicatie 

(human-to-human) standaard. “Elke business, elke service, elk 

product bereikt zijn verzadiging, want overal ter wereld hebben 

uiteenlopende bedrijven hetzelfde aanbod dat voor iedereen 

bereikbaar is geworden. En allemaal beconcurreren ze elkaar. 

De enige differentiator van die bedrijven wordt de customer service. 

Het product of de dienst verdwijnt niet, maar de verpersoonlijking of 

‘customisation’ ervan wordt de kritieke factor. Mensen gaan niet meer 

loyaal zijn aan merken, maar aan ervaringen. Niemand zal nog de 

keuze moeten maken tussen Coca-Cola of Pepsi.”

DE BUSINESS VAN SPARKCENTRAL

Sparkcentral is een gecentraliseerd platform dat alle 

gebeurtenissen en contactmomenten met iedere 

individuele klant samenbrengt. Van of via om het 

even welk kanaal (sms, e-mail, telefoon, social media, 

mobiele apps,…) Pas als je ieders persoonlijke context 

kent, kun je als bedrijf een persoonlijke service bieden 

en realtime beantwoorden aan de verwachtingen.

WAT DOET U BETER NIET?

 Hoe personaliseer je de overvloed aan commu-

nicatie? Breng eerst de volumedrijvers van het 

communicatieverkeer in kaart. Zoek daarna naar 

proactieve (en kostenefficiënte) communicatie-

oplossingen om de overvloed in te dijken. En de 

klant tegelijk de ervaring te geven van een service 

op zijn maat. Laat hem nooit verweesd achter.

 De consument neemt niet langer genoegen 

met een wow-effect. Hij wil echt geholpen 

en geservicet worden. Iemand rijkelijk ver-

goeden omdat zijn bagage verloren ging 

op de luchthaven is zalven na de feiten. 

Daarmee neem je de negatieve perceptie 

over het bedrijf op lange termijn niet weg. 

 Veel bedrijven werven een schoolverlater 

aan als social media manager. Die beheerst 

dan wel de nieuwe mediakanalen, maar heeft 

geen voeling met uw business. Proactieve 

customer service is veel meer dan actief zijn 

op Twitter, Facebook,… Zo werkt het niet. 
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