DÉ 4 TRENDS IN
KLANTCOMMUNICATIE
Klantcommunicatie-experts in Nederland
over de trends van vandaag én in 2035

TREND

1

REGIE:

De klant bepaalt en zit in de drivers seat
Winnende organisaties bouwen alle processen in
hun hele organisatie rondom klantcommunicatie.
Hierdoor past hun klantcommunicatie perfect in
de contactbehoefte van hun klanten.
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TECHNIEK:

Technologie wordt een menselijke ervaring
De techniek is in 2035 zover ontwikkeld dat opslag van
klantdata en het koppelen van verschillende bronnen eenvoudig
is. En chat- en spraakrobots communiceren op hetzelfde niveau
-of beter- dan een mens. Om mee te kunnen met alle
technologische ontwikkelingen, investeren organisaties de
komende 3-5 jaar met name in klantcommunicatiesoftware
(63,8%) en data analytics (51%).
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WETGEVING:

Privacy wordt de belangrijkste voorwaarde
voor het verzamelen van klantdata
Klantcommunicatie-experts staan achter goede
wet- en regelgeving, waarvan de AVG-wet het
meest relevant is binnen hun dagelijkse
werkzaamheden. Maar zien dat de overheid
moeite heeft om de ontwikkelingen bij te houden
en om de juiste kennis in huis te hebben.

Klanten willen en krijgen meer de regie over allerlei zaken. 76,5% van de

respondenten vindt daarom ook dat hun organisatie moet investeren in
technologische ontwikkelingen om klanten te voorzien in self-service
    mogelijkheden. 65,9% investeert om klantcommunicatie efficiënter te maken.
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MVO:

Inclusie als basis van een goed gesprek

Het gebrek aan ICT-capaciteit is voor organisaties de grootste uitdaging om

optimale klantcommunicatie in 2035 mogelijk te maken (44,6%). Maar ook
verouderde systemen (40,4%) en het ontbreken van een duidelijke strategie
(36,1%) zijn hoofdpijndossiers waarmee de respondenten op dit moment mee
te maken hebben.

Organisaties zullen in 2035 nog duidelijker hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten tonen.
De domeinen duurzaamheid, inclusie en diversiteit
staan ook dan nog centraal.

ORGANISATIES
De impact van klantcommunicatietrends op organisaties
Winnende organisaties hebben in 2035 heldere keuzes gemaakt en hebben hun organisatie flexibel
gemaakt. Deze organisaties hebben een bijna intieme relatieband met hun klanten.

KLANTCOMMUNICATIE IN 2035

Samen dromen over de toekomst
In 2035 is klantcommunicatie nog veel meer digitaal. De meeste communicatie is snel en
geautomatiseerd. Ook intelligent werk wordt geautomatiseerd afgehandeld door AI. Uitzonderingen
worden nog afgehandeld door een mens via een persoonlijk gesprek. De lijn wordt digitaal waar
kan, analoog waar moet.

Benieuwd op welke
ontwikkelingen jouw
organisatie moet inspelen
om de klanten van vandaag én
2035 te bereiken? Je leest het in het
trendrapport ‘dé 4 trends in
klantcommunicatie’.
Scan de QR-code, vul je gegevens in en
ontvang het rapport in je mail- of brievenbus.
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