
Defining the Human Age:  
Een reflectie op Customer
Service in 2030 Recent onderzoek onder meer 

dan 36.000 consumenten uit 
18 landen geeft inzicht in 

percepties over 
technologie op de werkplek

Velen verwelkomen 
het gebruik van 
technologie op de 
werkplek

Maar men 
maakt zich 
nog steeds 

zorgen

Verint heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek 
dat werd uitgevoerd van 27 december 2017 tot 
en met 8 januari 2018 in samenwerking met 
Opinium Research LLP. Er werden interviews 
gehouden met 36.014 consumenten uit de 
volgende landen: Australië, België, Brazilië, 
Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Hongkong, India, Japan, Mexico, Nederland, 
Singapore, Spanje, het VK, de VS, Zuid-Afrika 
en Zweden. Het onderzoek werd online uitgevoerd
in de lokale taal van elk land, en respondenten 
werden voor hun deelname beloond.

Over het onderzoek

43%
is bezorgd dat in de komende

10 jaar hun baan wordt 
overgenomen door 

robots of AI
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Dankzij AI en automatisering werken 
CRM-gebruikers efficiënter en effectiever. 

AI en automatisering nemen repetitieve 
taken over waardoor frontlinemedewerkers 
zich kunnen concentreren op het versterken 

van klantrelaties. Bedrijven die de 
wisselwerking tussen AI, automatisering en 

menselijke relaties uitstekend beheersen, 
zullen domineren in hun bedrijfstak.

Forrester: Top Trends 
That Shape CRM In 2018
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Samenwerking tussen 
mens en robot

Drie belangrijke overwegingen:

1

2

3

Op de werkplek moeten mensen en bots 
naast elkaar functioneren om een naadloze, 
verbonden end-to-endklantervaring te creëren

Technologie is er om het werk van mensen 
te verbeteren, niet om het te vervangen: 
routinematige en saaie taken worden 
vervangen, zodat er tijd vrijkomt voor 
diepgaander contact met klanten en 
voor werk dat bevredigender is

Geen robot, maar co-bot. 
Technologie is er niet om mensen te vervangen, 

maar om dienstverlening te verbeteren

76% wil dat menselijk contact onderdeel blijft van 
de dienstverlening aan klanten

68% 
maakt zich zorgen dat hun aanvraag verloren 
gaat of verkeerd wordt begrepen door 
volledig geautomatiseerde diensten

63% vindt het prima om te worden geholpen door 
een chatbot, mits de mogelijkheid bestaat 
om menselijke hulp in te roepen

67%
verwacht dat naarmate technologie 
beter wordt, werkplekken flexibeler 
worden en beter aansluiten op de 
voorkeuren van medewerkers

70%

meldt een toename van 
automatiseringstechnologie ter 
vervanging van taken en processen 
op hun werkplek

62%
denkt dat technologie het al eenvoudiger 
voor hen maakt om thuis te werken of 
flexibelere werktijden te hanteren

zegt dat automatiseringstechnologie 
zoals kunstmatige intelligentie (AI), 
algoritmen en robots hen helpen 
effectiever te werken

49%

Betrek medewerkers bij de implemen-
tatie van robots, AI en machine 
learning en laat hun zien hoe 
deze technologieën hun werk 
ondersteunen en benadruk
het voortdurende belang 
van menselijke interactie,
intelligentie en emotie
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