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Grote ondernemingen, vooral in sectoren zoals technologie, 

gezondheidszorg, energie en productie, kampen met complexe 

uitdagingen als ze kwalitatief hoogwaardige service willen 

leveren aan externe klanten. Denk bijvoorbeeld aan de 

hogere verwachtingen die klanten hebben van de klantenservice 

en de groeiende behoefte aan de toepassing van kunstmatige 

intelligentie en automatisering. Het is dus essentieel dat 

eindgebruikers centraal staan, maar zonder de ervaring van 

medewerkers uit het oog te verliezen, want ook zij wensen 

een persoonlijke, responsieve ondersteuning. 

Vergeet het niet: je werknemers zijn klanten – en nog belangrijke 

klanten ook. Hun ervaring op de werkplek telt. Uit onderzoek 

is gebleken dat bedrijven met gemotiveerde werknemers 

maar liefst 122 procent beter presteren dan de S&P 500. 

De implementatie van een robuust, empathisch supportsysteem 

voor werknemers heeft meetbare effecten die de cultuur van een 

bedrijf kunnen transformeren én het bedrijfsresultaat aanzienlijk 

kunnen verbeteren. Geef je werknemers een geweldige ervaring 

en profiteer van een waardevolle efficiëntieverbetering door 

betere communicatie van gegevens, minder overbodig werk 

en een beter gebruik van mensen en middelen.

Supermartketen Tesco, een gigantisch 

bedrijf dat elke week wereldwijd meer 

dan 79 miljoen winkelende bezoekers 

heeft, maakt gebruik van Zendesk voor 

het beheer van interne technologische 

problemen en query’s van de 

460.000 medewerkers in 9 landen.

30.000 bekeken artikelen per week: 

Tesco ondersteunt de werknemers 

wereldwijd met een slimme, op maat 

gesneden selfservice. Het bedrijf heeft 

vijf exemplaren van Zendesk Support en 

acht helpcenters voor meerdere interne 

teams, waaronder IT, People Services 

en Security.

40.000 tickets per week: Tesco verwerkt 

een enorm volume aan tickets via 

complexe routeringsregels met triggers 

en macro's die zijn geconfigureerd om 

diverse teams een consistente ervaring 

te bieden, ongeacht het type query. 

Dankzij de selfservice en slimmere 

ticketroutering kunnen de interne teams 

van Tesco eenvoudiger hun weg vinden, 

zodat ze meer tijd hebben om klanten 

te bedienen.

Bedrijven met gemotiveerde medewerkers 
presteren beter dan de S&P 500, met een 
percentage van maar liefst

122%

https://www.nuance.com/bin/nuance/service/gated-asset?asset=/content/dam/nuance/en_us/collateral/enterprise/report/ar-2018-forrester-trends-en-us.pdf
https://www.glassdoor.com/research/studies/does-company-culture-pay-off-analyzing-stock-performance-of-best-places-to-work-companies/
https://www.gartner.com/en/documents/3069817
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Hier volgen enkele gebruiksscenario’s die laten 

zien hoe een uniforme supportoplossing silo's kan 

opheffen, de samenwerking kan bevorderen en 

bruikbare analytische inzichten kan bieden, zodat je 

werknemers alle nodige middelen hebben om zich 

in te zetten voor je meest waardevolle product: 

je klanten.

Voor veel grote ondernemingen blijkt het echter 

verrassend moeilijk te zijn om een werknemerservaring 

te bieden die kwalitatief kan wedijveren met de 

support voor externe klanten. Of het nu gaat om 

bestaande systemen die moeilijk te gebruiken zijn 

of programma's die niet compatibel zijn met moderne 

productiviteitstools: bedrijven geven uiteindelijk te 

veel uit aan producten die moeilijk zijn aan te passen 

en te gebruiken. Het resultaat? Te veel technische 

schulden, inefficiënte activiteiten, afdelingen die 

langs elkaar heen werken en gefrustreerde 

medewerkers die zich niet ondersteund voelen. 

En dus minder productiviteit en een mindere service 

voor externe klanten.

De ervaring van interne klanten, wat is dat precies? 

Ten eerste: het volstaat niet om je HR-afdeling 

software voor tickets te geven en dan maar te hopen 

dat dit helpt. Uiteraard zijn de juiste tools een 

voorwaarde voor succes, maar wie interne klanten 

een goede ervaring wil bieden, moet begrijpen 

hoeveel voordeel teams kunnen behalen met 

helpdesksoftware (en er zijn veel voordelen). 

Bedrijven die de ervaring van hun interne klanten 

willen boosten, moeten inzicht hebben in de rollen 

die de verschillende afdelingen hierbij kunnen spelen. 

Een cruciaal onderdeel is het gebruik van een tool die 

naadloos kan worden geïntegreerd in de bestaande 

processen en workflows en tegelijkertijd duidelijke 

KPI's biedt om succes te meten en de investering 

van het bedrijf te rechtvaardigen.

"Het is onze taak om onze 

medewerkers tevreden en 

productief te houden. Dankzij 

Zendesk Support hebben we 

veel problemen opgelost en 

hebben we een holistische 

kijk op klanttevredenheid, 

zodat we ons aanbod steeds 

verder kunnen verbeteren."

 – Russ Gangloff 

Director Customer Support

https://www.zendesk.nl/blog/collaborate-across-teams-scale-customer-support/
https://www.zendesk.nl/blog/employees-customers-building-better-internal-help-desk-matters/
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Human Resources
Human Resources is wellicht de meest voor de hand 

liggende afdeling die baat heeft bij een omnichannel 

supporttool. Maar laten we eerst bespreken wat 

omnichannel betekent en wat HR-teams hieraan 

hebben. Werknemers verwachten, net als externe 

klanten, hulp te kunnen krijgen via hun favoriete 

kanaal, zoals e-mail, een samenwerkingstool zoals 

Slack, een chatbot of de telefoon. En ze willen 

naadloos kunnen wisselen tussen die kanalen. 

Deze trend zal blijvend zijn, want steeds meer 

bedrijven kiezen voor een omnichannel service.

Denk bijvoorbeeld aan een HR-team dat werkt voor 

een wereldwijd energieconcern met tienduizenden 

werknemers, verspreid over Canadese teerzandvelden, 

olieplatforms in de Noordzee en de zonneparken in de 

Mojave-woestijn in Californië. Een uitmuntende support 

voor deze veldwerkers (én het kantoorpersoneel en 

de wetenschappers in laboratoria) vereist meer dan 

alleen een goed salaris en prima secundaire 

arbeidsvoorwaarden. HR-afdelingen moeten in de eerste 

plaats zorgen voor goede relaties met hun collega's.

Dus ze moeten de juiste tools hebben waarmee de 

HR-teams gemakkelijker transparant (en snel) kunnen 

werken. HR staat in verbinding met alle andere 

afdelingen van een bedrijf, dus dit essentiële team 

moet kunnen samenwerken met andere groepen, 

zoals juridische en operationele teams, om de 

antwoorden te krijgen die werknemers nodig hebben. 

En aangezien grote ondernemingen veel werknemers 

hebben, is het essentieel dat HR een tool heeft die kan 

meegroeien met het bedrijf, bijvoorbeeld in het geval 

van een overname die veel extra werknemers of 

andere grootschalige personeelswisselingen met 

zich meebrengt.

De cijfers zijn duidelijk: HR-teams die een 

helpdeskoplossing gebruiken, helpen gemiddeld 

51 procent meer werknemers en dit heeft een zeer 

positief effect op de tevredenheid en het behoud van 

werknemers (uit een onderzoek van de Society for 

Human Resource Management blijkt dat de kosten 

voor het vervangen van een werknemer 

overeenkomen met zes tot negen maanden salaris). 

Die verbetering gaat hand in hand met de voordelen 

van selfservice, waar steeds meer klanten, zowel intern 

als extern, de voorkeur aan geven. 

Denk even aan de veelgestelde vragen die werknemers 

stellen aan je HR-teams: Hoe werken aandelenopties? 

Hoe wijzig ik het inhoudingsbedrag op mijn loonstrookje? 

Wat is het bedrijfsbeleid voor zwangerschapsverlof? 

Veelvoorkomende vragen kunnen worden beantwoord 

via een kennisbank, waardoor het HR-team zich kan 

richten op complexere vraagstukken en betere relaties 

met collega's kan opbouwen.

Daarnaast kunnen HR-teams analyses gebruiken om 

knelpunten vast te stellen en de algemene prestaties 

te verbeteren. Praktisch inzicht in de prestaties van 

individuele HR-teamleden, gemiddelde respons- en 

oplossingstijden en veelvoorkomende verzoeken 

kunnen leiden tot een positieve spiraal van verbetering, 

resulterende in betere efficiëntie, kostenbesparingen 

en meer tevreden werknemers.

https://www.zendesk.nl/blog/omnichannel/
https://slack.com/
https://www.zendesk.nl/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.nl/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.nl/blog/helping-hr-relationships/
https://www.linkedin.com/pulse/scaling-hr-operations-zendesk-case-study-david-hanrahan?trk=prof-post
https://www.zendesk.nl/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.nl/blog/employee-engagement/
https://www.shrm.org/
https://www.shrm.org/
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/HSSM_IG_HR-shifting-service-mindset-StaticDesign.pdf
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"De mensen maken er graag gebruik van en ze gaven Zendesk 
zeer positieve recensies, of het nu gaat om accountmanagers, 

makelaars of B2B-partners. Het liep goed, dus andere teams 
gingen ook aan de slag met Zendesk."

 – Ben Chapman 

Director Client-facing Experience and Analytics
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IT
Geen enkel bedrijf kan werken zonder IT-afdeling en 

aanverwante teams voor gegevensbeveiliging, 

programmaontwikkeling, enzovoort. Maar de vraag is: 

hebben deze teams de bandbreedte en de tools om 

de grootste uitdagingen aan te gaan? IT-afdelingen 

krijgen een enorme hoeveelheid supportverzoeken, 

van het bestrijden van externe bedreigingen tot het 

waarborgen dat medewerkers over de juiste 

technologie beschikken om hun werk te doen. 

Daarnaast werkt IT voor alle andere afdelingen, 

vooral HR en Operations, dus zijn heldere 

documentatietools vereist die kunnen worden 

geïntegreerd met een groot aantal communicatie- 

en productiviteitstools, zoals Jira, e-mail of Zoom.

Deze integratie, met bijvoorbeeld cruciale software 

voor asset management, is essentieel als IT-teams 

willen voldoen aan de behoeften van interne klanten. 

IT-teams beheren waardevolle bedrijfsmiddelen die 

goed moeten worden bijgehouden en verantwoord, 

maar ondertussen moeten ze voortdurend ingrijpen 

bij allerlei problemen, uiteenlopend van de problemen 

van software-ingenieurs tot de inrichting van laptops 

en andere accessoires om nieuwe werknemers in 

te werken. 

Een uniforme ticketoplossing maakt het gemakkelijker 

om al deze diverse taken te beheren, maar IT-

afdelingen hebben aanzienlijk meer hulp nodig voor 

het beheer van de werklast. Een up-to-date proces 

voor kennismanagement helpt interne klanten om hun 

eigen problemen op te lossen, zodat IT-teams zich 

kunnen richten op complexere problemen. Een ervaren 

IT-professional zou geen kostbare tijd moeten 

verliezen om collega's te helpen wachtwoorden te 

resetten of printerproblemen op te lossen. De meeste 

IT-managers zien liever dat hun team zich bezighoudt 

met complexere vraagstukken.

Ondertussen moet worden voorkomen dat  

IT-medewerkers worden belast met de meest 

tijdrovende taken voor het beheer van een interne 

kennisbank. Want verouderde inhoud kan uiteindelijk 

meer problemen veroorzaken dan oplossen. 

Kunstmatige intelligentie, in combinatie met 

zelflerende systemen, kan worden ingezet om trends 

van supporttickets te bepalen en verbeteringen voor 

te stellen waardoor die tickets helemaal worden 

voorkomen via selfserviceopties waaraan werknemers 

toch al de voorkeur geven.

Toch staan IT-teams soms onder grote druk, hoewel ze 

grote hoeveelheden kennisinhoud beschikbaar 

hebben voor hun collega's. Inzicht in, of liever nog 

een prognose van de perioden dat meer werknemers 

nodig zijn, kan resulteren in meer efficiëntie van het 

bedrijf en een beter gebruik van de kostbare 

resources. Op basis van analyses kunnen IT-teams 

pieken en dalen in de vraag vaststellen, inclusief 

seizoensgebonden behoeften, het ritme van 

productlanceringen, enzovoort.

https://www.atlassian.com/software/jira
https://zoom.us/
https://www.zendesk.com/blog/content-cues/
https://hbr.org/2017/01/kick-ass-customer-service
https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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"Door ingebouwde triggers worden automatisch e-mails met 
updates verstuurd terwijl we een ticket verwerken. We horen 
steeds weer dat we nu veel sneller reageren. Maar dat is niet 
omdat de agenten anders werken. Het is omdat het systeem 
automatisch feedback geeft aan de werknemer, en dat is het 

grote verschil met vroeger."



Het succes van leiders bij grote ondernemingen 

kan gedeeltelijk worden gemeten doordat 

omzetdoelstellingen worden bereikt of het 

marktaandeel wordt vergroot (of verdedigd), maar voor 

die mijlpalen is een basis vereist die zelden de spotlight 

krijgt tijdens earnings calls of de kwartaalrapportage. 

Leiders die deze basis willen leggen, moeten zich 

vragen stellen zoals: Hoe kan ik mijn teams helpen 

slimmer te werken en silo's te doorbreken die de 

samenwerking belemmeren? Welke tools kan ik inzetten 

om deze afdelingen de flexibiliteit te geven waarmee ze 

nieuwe uitdagingen kunnen aangaan? 

Een groeiend aantal ondernemingen heeft ontdekt dat 

klantenservicesoftware kan helpen deze vragen 

te beantwoorden en nog veel meer. Helpdesksoftware 

kan de werkwijzen van je bedrijf transformeren door 

de betrokkenheid van werknemers te stimuleren, 

de operationele efficiëntie te meten, interne teams 

te helpen transparanter samen te werken en meer. 

En met de juiste oplossing kun je transformeren zonder 

de valkuilen van vendor lock-in, duur maatwerk en hoge 

kosten voor onderhoud. Kies voor een eenvoudig te 

gebruiken en te beheren tool, zodat je de geweldige 

ervaring kunt bieden waarmee je de resultaten boost 

én je werknemers tevreden houdt.

Geef je werknemers de 
sleutels tot succes 

https://www.zendesk.nl/enterprise/support-enterprise-plan/

