
ERVARING VAN WERKNEMERS:

Hoe verwachtingen 
van de consument de 
werkplek vormgeven

Elk succesvol bedrijf begrijpt nu de 
noodzaak van een naadloze klantervaring.

De ruime aanwezigheid van apps en service bij talloze 

kanalen (telefoon en e-mail, maar ook chat en 

platforms zoals Twitter) heeft bij consumenten de 

verwachting gewekt dat service altijd naadloos en 

omnichannel is. Denk aan Uber en Instacart. Dit 

kritische concept begint een bredere relevantie te 

krijgen in de verschillende aspecten van het dagelijks 

leven van de consument, ook daar waar de meeste 

mensen het grootste deel van hun tijd doorbrengen: 

op de werkplek.

De verwachtingen van werknemers veranderen mee 

met de stijgende verwachtingen van de klant. Uw 

werknemers zijn immers ook consumenten en zij 

verwachten op hun werkplek hetzelfde soort service 

als van de bedrijven waarbij zij klant zijn: geperso-

nali seerd, efficiënt en gemakkelijk. Waar een klant 

vragen heeft over een leverdatum, retourbeleid of 

garantie en een snelle, beleefde service verwacht, 

kan een werknemer hulp nodig hebben bij zijn keuze 

omtrent zijn secundaire arbeidsvoorwaarden, salaris, 

een laptop die niet goed werkt of een verloren 

beveiligingsbadge. Werknemers krijgen ook een 

indruk van uw bedrijf op basis van de sollicitatie-

gesprekken die u voert en de inwerkprocedure. Een 

nieuwe medewerker kan onder de indruk zijn van uw 

efficiëntie... of kan aan het einde van de dag naar 

huis gaan met een onduidelijk begrip van de 

gezondheidszorgregeling die u werknemers biedt. 

Consument of werknemer, de verwachting van 

uitmuntende service is tegenwoordig hetzelfde.
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Verwachtingen, retentie, 
en succes
Volgens recent onderzoek van McKinsey zijn er drie 

belangrijke punten van ontevredenheid die werknemers 

ervaren bij interne dienstverlening: de beschikbaarheid 

en duidelijkheid van informatie; de totale tijd die nodig is 

om taken uit te voeren voor ondersteunende functies; 

en de inspanning die nodig is om processen te door-

lopen waarvoor ondersteunende functies nodig zijn. Een 

waardevolle werkplekervaring is direct gekoppeld aan 

het behoud van werknemers – een metric die steeds 

belangrijker wordt. “Arbeidskrachten van nu weten wat 

voor hen belangrijk is en nemen met minder geen 

genoegen”, zegt Gallup, en voegt eraan toe dat de 

meeste werknemers “willen dat hun werk zin heeft en 

een doel heeft. Ze willen hun talenten en krachten 

inzetten om te doen waar ze elke dag het beste in zijn. 

Ze willen leren en zich ontwikkelen.” Het kost misschien 

niet veel moeite om niet-betrokken werknemers te 

behouden... degenen die in het beste geval het absolute 

minimum doen, en in het slechtste geval de rotte appels 

zijn. 

In een onderzoek onder bedrijven die staan op de lijst 

met de 'beste plekken om te werken', is vastgesteld dat 

de bedrijven op de jaarlijkse lijst van Fortune tussen 

2009 en 2014 de S&P 500 met 84 procent overtroffen, 

en dat de bedrijven in een vergelijkbaar rapport van 

Accenture de markt met 122 procent versloegen. Een 

positieve werkplekervaring zorgt ervoor dat werknemers 

zich gewaardeerd voelen, en tevreden werknemers 

doen hun werk nu eenmaal beter. Ze zijn gemotiveerder, 

loyaler en werken beter samen. Een ander onderzoek 

toonde een verband aan tussen de tevredenheid van 

werknemers en de prestaties van het bedrijf, zoals de 

operationele marge, de omzet per werknemer en het 

rendement van bedrijfsmiddelen. 

“Arbeidskrachten 
van nu weten wat 
voor hen belangrijk 
is en nemen met 
minder geen 
genoegen”
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Factoren die van belang zijn voor 
de ervaring van de werknemer
Twee afdelingen hebben de meeste interacties 

met en de grootste totale dagelijkse impact op 

werknemers: IT en HR. Dit zijn de rustige superhelden. 

Ze staan ook het meest onder druk om de beste 

werknemerservaringen te leveren, om ervoor te zorgen 

dat werknemers succesvol zijn in en tevreden zijn 

met hun werk. “HR ondergaat een transformatie van 

operationele HR-processen naar geautomatiseerde 

en gegevensgestuurde processen”, zegt Ann Catrina-

Kligman, Global Director HR Shared Services bij 

Zendesk. “Met dergelijke gegevensinzichten kan HR 

van een reactieve, administratieve back-officefunctie 

overstappen naar een gegevensgestuurde, strategische 

partner, en daarbij proactieve inzichten gebruiken om 

talentstrategieën en de toekomst van het werk vorm te 

geven.” 

Een ander voorbeeld van een intern gebruiksscenario is 

de IT-afdeling die keuzes maakt die elke medewerker 

raken en die dagelijks samenwerkt met uw personeel 

om grote en kleine problemen op te lossen. Bedrijven 

kunnen een flexibele, gebruiksvriendelijke, interne portal 

creëren en gebruiken waarmee teams werknemers 

lokaal en over de gehele wereld kunnen ondersteunen, 

zodat ze één aanspreekpunt hebben voor alles, van het 

aanvragen van betaald verlof tot het bekijken van 

regionale evenementen en de nieuwste mogelijkheden 

om vrijwilligerswerk te doen. “Wij houden van selfservice 

en hebben de portal zodanig ingericht dat onze klanten 

(werknemers van Zendesk) gemakkelijk kunnen vinden 

wat ze nodig hebben. Dit verlicht de werkdruk van 

afdelingen zoals IT, HR, Marketing en Finance, en levert 

alle betrokkenen een geweldige ervaring”, aldus Jim 

Gearhart, senior director, Enterprise Business 

Applications and Development, bij Zendesk.  

Duizenden bedrijven over de gehele wereld maken 

gebruik van Zendesk om een naadloze ervaring voor 

hun klanten mogelijk te maken. Maar deze 

mogelijkheid is net zo krachtig en nóg relevanter voor 

het succes van uw bedrijf. Het dienstenaanbod, 

waaronder selfservice, kunstmatige intelligentie, 

app-integraties en rapportage, is een stimulans voor 

de efficiëntie en de opbouw van robuuste interne 

helpdesks. Bij Accenture zegt meer dan de helft van 

alle bedrijfsleiders dat zij plannen hebben om 

ervaringen voor werknemers te ontwikkelen die 

vergelijkbaar zijn met die voor consumenten. Lees 

verder om beter te begrijpen hoe u drie kernpijlers 

van de werknemerservaring kunt implementeren. 
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Betrokkenheid bij werknemers 
aanmoedigen
Er is een oud gezegde: één rotte appel in de mand, maakt 

al het gave fruit te schand. In het Gallup-rapport State of 

the American Workplace van 2017 staat dat slechts 33 

procent van de Amerikaanse werknemers zich betrokken 

voelt bij zijn werk. Dit getal staat in schril contrast met 70 

procent betrokkenheid bij de beste werkgevers ter 

wereld. Eén enkele werknemer die zich actief terugtrekt 

– openlijk op zoek is naar een andere baan, het team en 

het bedrijf in diskrediet brengt, als een donderwolk op het 

werk rondloopt – kan apathie en wantrouwen bij anderen 

veroorzaken. 16 procent van de Amerikaanse werk-

nemers is uitgesproken niet betrokken, aldus Gallup en 

“voelt zich ongelukkig op zijn werk en breekt af wat de 

meest betrokken werknemers opbouwen.” Als ze blijven, 

is dat uw verlies. Als ze vertrekken en anderen inspireren 

om ook te gaan, betaalt u een hoge prijs om ze te 

vervangen. De Society for Human Resource Management 

(SHRM) meldt dat vervanging van een werknemer een 

bedrijf zes tot negen maanden van het salaris van die 

persoon kost. Dan is er nog de ongrijpbare klap die 

onvermijdelijk volgt na hun reviews op Glassdoor en 

mond-tot-mondreclame.

Betrokken werknemers hebben een positief effect op 

iedereen om hen heen, wat de motivatie en het basis-

geluk ten goede komt. Gallup zegt dat deze professionals 

“dol zijn op hun werk en hun organisatie... elke dag weer 

iets meer.” Maar er zijn veel uitdagingen om betrokken-

heid te stimuleren. Werknemers worden overweldigd 

door het aantal beschikbare interne middelen en 

systemen, en weten wellicht niet waar of naar wie ze toe 

moeten gaan als ze informatie willen hebben. Ze kunnen 

ook gefrustreerd raken door een gebrek aan trans-

parantie en trage reacties op hun aanvragen. 

Een goede interne helpdesk is één van de manieren 

waarop Zendesk waarde toevoegt. Zendesk kan 

werknemers meer inzicht geven in hun aanvragen en hen 

op de hoogte houden van de status door aanvragen te 

prioriteren en volgen, waardoor de afhandeling 

inzichtelijker wordt. 

Een goed intern helpcenter, mogelijk gemaakt door 

Zendesk Guide, is een manier waarop helpdeskteams 

ervoor kunnen zorgen dat werknemers zichzelf met 

selfservice helpen. Helpcenters geven werknemers de 

mogelijkheid snel informatie te vinden in een gebruikers-

vriendelijke tool die gemakkelijk te is doorzoeken en kan 

worden gebruikt in verschillende teams, waaronder HR, 

IT, Marketing en Finance. Om werknemers betrokken te 

houden, laat Zendesk Connect teams proactief contact 

met hen opnemen over aan staande veranderingen of 

krijgen zij urgente meldingen, zoals over storingen in de 

dienstverlening. En door werknemers de mogelijkheid te 

geven via de beschikbare kanalen, zoals chat, e-mail en 

telefoon, contact te houden, voelen Zendesk-werknemers 

zich meer betrokken en zijn ze actiever in hun rol.

Eind 2015 realiseerde levensmiddelenverkoper Tesco – 

een bedrijf dat elke week wereldwijd meer dan 79 miljoen 

winkelende bezoekers heeft – zich dat zij een efficiëntere 

manier nodig hadden om interne technologiekwesties en 

vragen te beheren voor zijn 460.000 werknemers die 

over negen landen zijn verdeeld. Tesco heeft ontdekt dat 

sinds de uitrol van de selfservice van Zendesk Guide 

ongeveer 30.000 artikelen per week worden bekeken in 

de verschillende helpcenters. Circa 79 procent van alle 

tickets wordt opgelost door de groep waaraan het ticket 

als eerste wordt toegewezen, dus zonder dat er opnieuw 

routering of escalatie nodig is. “De interne vraag is sinds 

die eerste uitrol enorm groot”, aldus Adam Bruce, Lead 

Product Manager voor de servicedesk van Tesco. “Andere 

teams hebben gezien hoe Zendesk de service heeft 

verbeterd en willen er nu ook gebruik van maken.” 
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https://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx
https://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx
http://www.shrm.org/about/foundation/research/documents/retaining%20talent-%20final.pdf
http://www.shrm.org/about/foundation/research/documents/retaining%20talent-%20final.pdf
https://www.zendesk.nl/customer/tesco/


1,8 uur
De gemiddelde werknemer is dagelijks 
1,8 uur kwijt aan het zoeken en 
verzamelen van informatie op het werk. 

De productiviteit van uw team 
een impuls geven
Ervoor zorgen dat helpdeskmedewerkers productief en 

efficiënt zijn en over alle informatie beschikken die ze 

nodig hebben om een probleem van een werknemer op 

te lossen, speelt een even belangrijke rol bij het creëren 

van een cultuur van transparantie en het voldoen aan de 

verwachtingen van de werknemers. Maar door het grote 

aantal tickets dat interne helpdeskteams elke dag 

ont vangen en de hoeveelheid hulpmiddelen die hun 

teams dagelijks gebruiken, is het een grote uitdaging 

om de aanvragen van werknemers met beperkte 

middelen bij te houden. 

De gemiddelde werknemer is dagelijks 1,8 uur kwijt aan 

het zoeken en verzamelen van informatie op het werk. 

De meeste helpdeskteams gebruiken meerdere tools, 

systemen en toepassingen in hun dagelijkse bezig-

heden om problemen van werknemers op te lossen. Het 

gebruik van een groot aantal toepassingen kan veel 

uitdagingen met zich meebrengen voor helpdeskteams, 

waaronder het feit dat al deze tools gevolgen hebben 

voor de efficiëntie van het team en extra werk creëren 

doordat elke tool een extra plaats is die werknemers 

moeten raadplegen om informatie te verzamelen 

wanneer ze op een ticket reageren.

Zendesk stelt teams in staat om toepassingen, systemen 

en interacties tussen werknemers te integreren in één 

geïntegreerde hub. Hierdoor kunnen teams gemakke-

lijker toegang krijgen tot de systemen die ze elke dag 

gebruiken en zo sneller, contextueel relevante en 

plezierige ervaringen voor werknemers creëren. 

Zendesk heeft meer dan 750 app-integraties, waaronder 

de apps die het meest relevant zijn voor helpdeskteams, 

zoals voor productiviteit en tijdregistratie (Tymeshift), 

veranderingsmanagement en assetbeheer (Oomnitza, 

Ervaring van werknemers: Hoe verwachtingen van de consument de werkplek vormgeven www.zendesk.nl

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.nl/apps/


Myndbend, Samanage, Panorama9), en project-

management en samenwerking (Slack, Dropbox, 

Trello). 

Het Department of Labor and Workforce Development 

van Tennessee wendde zich in maart 2014 in eerste 

instantie tot Zendesk Support omdat ze metrics nodig 

hadden om te bepalen wat er niet goed ging in het 

proces van werkloosheidsverzekeringen. In de loop 

van de tijd is het gebruik van Zendesk echter drastisch 

uitgebreid. Zo is men niet alleen op zoek gegaan naar 

andere innovatieve toepassingen van Zendesk-

producten, maar ook naar tools van derden die in die 

oplossing konden worden geïntegreerd. Twee 

daarvan zijn Innotas voor projectmanagement en 

Oomnitza voor het volgen van IT-assets. Verder 

leveren Geckoboard en Rise Vision, een opensource-

product, respectievelijk KPI-dashboards en digital 

signage voor smart-tv's die directeuren en andere 

werknemers op de hoogte houden van de prestaties 

van het departement.

Bij het gebruik van Zendesk om klanten te helpen, zijn 

agenten en beheerders de primaire gebruikers. Maar 

wanneer Zendesk intern wordt gebruikt, zijn de 

klanten uw werknemers – de agenten. Een HR-

manager bijvoorbeeld, die als agent fungeert, kan als 

werknemer een aanvraag indienen bij IT. Deze 

dynamiek heeft gevolgen voor het volume van de 

aan  vragen die helpdeskteams ontvangen. In het geval 

van een grote detailhandelaar bijvoorbeeld, zal slechts 

een klein deel van de consumenten ooit een beroep op 

support doen. Maar elke werknemer zal op een bepaald 

moment om hulp vragen en geen enkel bedrijf kan elke 

aanvraag efficiënt afhandelen.

Automatisering kan hierin een rol spelen: Kunstmatige 

intelligentie is een cruciaal instrument om eenvoudig op 

te lossen vragen af te handelen, zodat uw werknemers 

tijd hebben om ingewikkeldere problemen aan te 

pakken. Met Answer Bot kunnen helpdeskteams 

antwoorden op steeds terugkerende vragen van 

werk nemers automatiseren, zoals vragen over de 

salarisadministratie, waardoor er sneller support kan 

worden gegeven. Verder kunnen agenten met de 

Knowledge Capture-app sneller tickets oplossen omdat 

zij relevante inhoud uit het helpcenter binnen hand-

bereik hebben. Door automatisch naar artikelen te 

zoeken en deze voor te stellen op basis van het merk en 

de taal van het ticket, kan de Knowledge Capture-app 

door middel van kunstmatige intelligentie artikelen 

ophalen waar agenten met slechts één klik in ticket-

reacties naartoe kunnen linken.

Kunstmatige intelligentie is een cruciaal instrument om eenvoudig op te lossen 
vragen af te handelen, zodat uw werknemers tijd hebben om ingewikkeldere 

problemen aan te pakken. 
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Prestaties optimaliseren
Als het gaat om operationele prestaties, hebben 

admins lange tijd geworsteld met ontbrekend inzicht, 

wat net zo'n groot probleem is voor interne teams als 

voor supportdesks. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, 

om succesvol te zijn zonder een duidelijk beeld te 

hebben van wat er aan de hand is. Dit is steeds 

gevaarlijker voor bedrijven die proberen op te schalen, 

met name op budgettair vlak. 

Een duidelijk beeld van hoe teams presteren, is van 

cruciaal belang. Met Zendesk Explore krijgt u direct 

toegang tot de klantanalyses die van belang zijn, en 

krijgt u uitvoerig inzicht in uw klanten en de bij-

behorende bedrijfsactiviteiten. Teams kunnen metrics 

bijhouden, zoals de klanttevredenheid, de tijd tot de 

eerste reactie en de tijd tot een oplossing, zodat ze de 

prestaties van het team kunnen analyseren, operatio-

nele metrics kunnen inventariseren of een beter begrip 

kunnen krijgen van de ervaring die hun werknemers 

hebben. Met gegevens van Zendesk Benchmark, 

onze index van bijna 50.000 bedrijven die wereldwijd 

gebruikmaken van Zendesk, hebben wij ontdekt dat 

bedrijven die hun prestaties optimaliseren door 

gebruik te maken van analytics, hun tijd tot een 

oplossing met gemiddeld 16% verkorten. Deze 

rapportage is essentieel voor teams zoals HR, 

Financiën en IT om bottlenecks te identificeren, een 

voorspelde achterstand te meten en de algehele 

productiviteit te beheren om ervoor te zorgen dat 

prestatiedoelen worden gehaald. 

Bij hypotheekverstrekker Homebridge maken de 

Marketing-, HR-, Compliance-, Operations en 

Customer Success-afdelingen van al hun merken 

gebruik van Zendesk Support, Guide en Chat om 

aanvragen bij de klantenservice te verwerken die via 

telefoon, e-mail en chatgesprekken binnenkomen en 

om selfservice aan te bieden.

“Zendesk draagt in belangrijke mate bij aan ons 

succes en is onze troef om ervoor te zorgen dat de 

groothandel die snelheid kan vasthouden”, aldus 

Ben Chapman, directeur van klantgerichte ervaring 

en analytics bij Homebridge. “Niet alleen door 

verbeteringen in de workflow, triage en service, maar 

ook het bijhouden van alle gegevens die heen en 

weer gaan tussen klanten en de teams die deze 

leningen verwerken. Met Zendesk Explore kunnen wij 

zien en analyseren waar er zich hiaten bevinden, waar 

werknemers om de een of andere reden achterblijven, 

zodat we de performance kunnen verbeteren.” 

Chapman zegt hierover: “Wij kunnen alles zien, wij 

kunnen over alles rapporteren. We kunnen interne en 

externe communicatie aan elkaar koppelen, zodat wij 

beter kunnen samenwerken.”
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Conclusie

Een naadloze, positieve ervaring van werknemers 

is essentieel voor de toekomst van het werk. Het 

talent dat u wilt behouden heeft opties, en deze 

professionals hebben dezelfde verwachtingen van 

hun werkplek als van de bedrijven waarbij zij klant 

zijn. Net zoals Zendesk uw klantrelaties 

vergemakkelijkt, kunt u hiermee ook inzichten 

krijgen, kritische feedback verzamelen en de 

betrokkenheid binnen uw bedrijf stimuleren. 

Lees meer informatie over hoe Zendesk 
u kan helpen bij het opbouwen van 
betere ervaringen van uw werknemers.

https://www.zendesk.nl/contact/

