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Als je denkt aan de beste klantenservice-ervaringen die jij hebt 

beleefd, wat herinner je je dan? 

Waarschijnlijk heb je een vriendelijke medewerker getroffen die de 

tijd nam om echt naar je te luisteren en die hemel en aarde heeft 

bewogen om jouw probleem op te lossen. De persoon aan het 

andere uiteinde van de lijn of de live chat leek telkens op de hoogte 

te zijn van de achtergrond van het probleem, ongeacht het aantal 

interacties dat zich vooraf had afgespeeld. En ook al kon je het 

gezicht niet zien, je merkte dat de medewerker je graag hielp en 

oprecht geïnteresseerd was.

Naarmate je bedrijf groeit wordt, is het een grotere uitdaging om 

persoonlijke, attente ervaringen te bieden die klanten zich 

herinneren. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Wat je 

voor uitzonderlijke klantensupport op grote schaal nodig hebt, zijn 

agenten die lastige problemen willen aanpakken en die de juiste 

technologie hebben zodat ze inzicht hebben in de context van elk 

support probleem. 

We hebben al vaak gezien hoe krachtig deze combinatie is. 

Ondernemingen in verschillende branches hebben de efficiëntie 

verbeterd, de ROI gemaximaliseerd en uitzonderlijke klantenservice 

geboden door de juiste tools te combineren met een strategische 

klantgerichte aanpak. We hebben een aantal van deze 

succesverhalen verzameld zodat je ideeën krijgt over hoe je 

hetzelfde voor jouw bedrijf kunt bereiken.

Je bedrijf is nooit te groot voor 
een krachtige, persoonlijke 
klantenservice-ervaring

Inleiding
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Implementatie:  
Complexiteit aanpakken  
met een eenvoudige 
oplossing

Misschien bied je een gevarieerde 

productportfolio aan, bedien je meerdere 

doelgroepen of ben je afhankelijk van 

verschillende technologische partners.  

In elk geval kan je bedrijfsvoering vrij complex 

worden. Hoe het er aan de achterkant ook uit 

ziet, de klanten komen altijd op de eerste 

plaats en hun ervaring moet probleemloos zijn. 

Technologische platformen zorgen in een 

groeiend bedrijf soms voor extra complexiteit. 

Chaotische migraties, ingewikkeld codebeheer 

en ondoorzichtige platformstrategieën met 

oude systemen kunnen achter de schermen 

onnodige complicaties met zich meebrengen, 

waardoor een verwarrende situatie kan 

ontstaan voor een klant die hulp zoekt. Bij een 

correcte implementatie wordt technologie 

echter onderdeel van de oplossing en kun je 

processen stroomlijnen en klanten een betere 

ervaring bieden.

1

Complexiteit, grootte en 
schaal gaan hand in hand.
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Uber is gegroeid met een snelheid waar de meeste 

start-ups alleen van kunnen dromen: het bedrijf is actief in 

meer dan 420 steden, neemt in rap tempo nieuwe 

chauffeurs aan en wint klanten in elke regio. Niet alleen 

maakte de community van Uber een uitermate snelle 

groei door, maar het bedrijf breidde de meerijservice ook 

nog eens uit met nieuwe bedrijfsactiviteiten, zoals Uber 

Eats en Uber for Business. 

Deze groei, in combinatie met het bedrijfsmodel van 

Uber, waarbij het bedrijf attractief moet zijn voor diverse 

doelgroepen en de relaties met deze doelgroepen moet 

beheren, zorgde voor unieke uitdagingen. Het 

supportteam bedient de complete community van 

klanten, chauffeurs en restaurants. Om iedereen een 

probleemloze ervaring te kunnen blijven bieden, moest 

het supportteam groeien: van enkele tientallen naar meer 

dan duizend speciale agenten, en dat in slechts enkele 

jaren.

Voor elk probleem dat bij de klantenservice terecht komt, 

moet het bedrijf een methode hebben zodat alle partijen 

in real time kunnen communiceren en op één lijn komen. 

Daarnaast moet het problemen snel kunnen oplossen: 

klanten met haast die naar het vliegveld moeten om een 

vlucht te halen of klanten die honger hebben, kun je niet 

laten wachten. 

De uitdaging

Complexiteit van het bedrijf
30.000 chatsessies per week

Duizenden agenten

10 talen

450 steden

79 landen

Verschillende producten 

Bereikte eenvoud
Sneller inwerken

Realtime communicatie

Verbeterde workflows 

CX-resultaten
Klanttevredenheid 95%

Eerste reactie in de chat: < 30 seconden
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Uber is al vroeg in de bestaansgeschiedenis begonnen 

met Zendesk, dus in plaats van te moeten switchen, kon 

het product worden aangepast aan de veranderende 

behoeften van het groeiende bedrijf. Naarmate er meer 

relaties waren om te beheren en extra producten aan 

het aanbod werden toegevoegd, werd Zendesk Chat 

een bijzonder belangrijk hulpmiddel.

“Chat is een prima methode om nieuwe chauffeurs in te 

werken, want agenten kunnen hiermee veel vragen met 

slechts één interactie afhandelen”, zegt Ahsley Bradford, 

Program Manager voor Global Chat Support. Het 

bedrijfsmodel werkt alleen als er genoeg chauffeurs zijn, 

dus is het klaarstomen van chauffeurs belangrijk voor 

het resultaat.

“Uber Eats is ook een interessant gebruiksscenario  

voor Chat”, aldus Bradford, “omdat wij drie partijen met 

elkaar in contact brengen — ‘eters’, restaurants en 

koeriers die het eten bezorgen.”  

Voor een geslaagde Uber Eats-levering is een 

zorgvuldige coördinatie tussen de chauffeur en het 

restaurant een vereiste, en meestal komt daar ook nog 

een agent bij. Dit moet allemaal achter de schermen 

verlopen, zodat de klant een probleemloze ervaring 

heeft. Dit is mogelijk dankzij het realtime dashboard en 

de chatfuncties van Zendesk en het is niet lastig om 

Opschalen met Zendesk

“Je kunt Zendesk Chat snel instellen 
en gebruiken om de klantervaring 
te testen. Je hebt alleen een sterke 
internetverbinding nodig.”

Ashley Bradford
Program Manager voor Global Chat Support

Hoofdstuk 1   -   Implementatie: Complexiteit aanpakken met een eenvoudige oplossing

ermee aan de slag te gaan. Met de tools hield het team 

van Bradford de gemiddelde klanttevredenheid boven de 

95 procent.
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Connecties en 
aanpassingen:  
De techniek doet het werk

Ondernemingen hebben gemiddeld meer dan 1.000 

verschillende techproducten alleen al in de cloud. Het 

runnen van een modern bedrijf is complex, omdat alle 

essentiële technologieën naadloos moeten zijn 

geïntegreerd. En net zo belangrijk is het dat deze 

technologieën aansluiten op de unieke behoeften van 

jouw bedrijf en dat ze precies doen waarvoor je ze 

hebt aangeschaft.

2

https://resources.netskope.com/cloud-reports/april-2017-worldwide-cloud-report
https://resources.netskope.com/cloud-reports/april-2017-worldwide-cloud-report
https://relate.zendesk.com/articles/how-to-choose-the-right-technology-partner/
https://relate.zendesk.com/articles/how-to-choose-the-right-technology-partner/
https://relate.zendesk.com/articles/how-to-choose-the-right-technology-partner/
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“Bij Swapfiets hebben we een duidelijke visie op 

klantenservice: we willen je vriend in je telefoon zijn als je 

een probleem hebt met je fiets”, zegt Voor de Wind. Toen 

hij in 2017 bij Swapfiets in dienst trad, had het bedrijf de 

klantenservice decentraal georganiseerd. Er was echter 

geen data, inzicht of historie van klantencontact en het 

proces was verre van efficiënt. Daarom besloot hij te 

starten met het centraliseren van de klantenservice.

Het implementeren van Zendesk was topprioriteit voor 

Voor de Wind: “Ik wilde zo snel mogelijk inzicht hebben 

om onze customer service-operatie te kunnen verbeteren. 

Destijds werkten onze klantenservice teams decentraal en 

was ieder team verantwoordelijk voor een specifieke regio 

per land. Dit betekende dat ieder team werkte vanuit een 

regionale locatie met een eigen telefoonnummer en 

e-mail inbox. Ook hadden de regionale teams een fysieke 

telefoon waarmee ze Whatsapp-berichten van klanten 

konden beantwoorden. Verder konden onze klanten ons 

ook bereiken via Facebook en Twitter. Maar door alle 

verschillende locaties en het ontbreken van een goede 

oplossing, was er geen centraal overzicht van deze 

contacten. Dit resulteerde in situaties waarin klanten 

verschillende keren, via diverse kanalen werd gevraagd 

dezelfde vragen te beantwoorden.”

De oprichters van Swapfiets kozen voor Zendesk vanuit 

het idee dat ze een oplossing wilden hebben die de groei 

van het bedrijf kon bijbenen en mee kon schalen. “Het feit 

dat zij zich als kleine startup al wilde meten met een 

gevestigde partij als Zendesk, geeft aan aan hoe 

ambitieus zij waren.”

Klant sinds

2017

Bedrijven in de wereld

4

Agenten

99+
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Met Zendesk kan Swapfiets nu data van alle 

conversaties die klanten hebben met een van de 

honderd medewerkers, via diverse servicekanalen, 

verzamelen en integreren. De inzichten hieruit helpen 

het bedrijf klanten een naadloze service-ervaring te 

bieden. 

Het grote verschil voor Swapfiets was echter de 

integratie van Zendesk met Whatsapp. “Om service te 

verlenen via Whatsapp konden voorheen per regio 

slechts twee collega’s tegelijkertijd berichten sturen: 

een via de app op de telefoon en een via Whatsapp op 

de desktop.”

“Sinds we Zendesk gebruiken is onze klantenservice 

aanzienlijk verbeterd”, vindt Voor de Wind. “We hebben 

onze customer service-operatie eenvoudig kunnen 

centraliseren van meerdere, kleine locaties naar 4 grote 

steden in verschillende landen. Daarnaast zijn we veel 

sneller en weten we beter waar onze klanten behoefte 

aan hebben. Zo weten we dat klanten eigenlijk helemaal 

geen contact met de service-afdeling willen. Hierdoor 

zijn we ons meer gaan focussen op de ontwikkeling van 

self-service, waarmee we hopen een nog betere 

klantervaring te bieden. We hebben bovendien ontdekt 

dat veel van de gesprekken met klanten gaan over 

onderwerpen die makkelijk toegevoegd kunnen worden 

aan een FAQ. Daar werken we op dit moment ook aan: 

de juiste content toevoegen aan de kennisbank van 

iedere regio. Verder kijken we naar het werken met een 

chatbot. Als klanten straks meer gebruik maken van self 

service hebben onze service-medewerkers meer tijd om 

zich te richten op meer complexe problemen.”

Hoofdstuk 2  -  Connecties en aanpassingen: De techniek doet het werk

“Voordat we Zendesk 
gebruikten, betwijfelde ik  
of we alle nieuwe klanten wel 
een goede service-ervaring 
zouden kunnen bieden. Maar 
met de juiste tools kan onze 
customer service-operatie  
de groeiambities van ons 
bedrijf bijbenen.”

– Peter Voor de Wind
Global Customer Service Manager at Swapfiets
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Differentiëren met  
CX: Buitengewone  
ervaringen bieden

Een bedrijf dat een geschikte aanbieder zoekt, moet 

letten op de snelheid van de implementatie en op 

verbetering van de efficiëntie. Maar wat het meeste 

telt voor de klantenservice, is dat je de beste ervaring 

creëert voor de mensen die je helpt. 

Met de juiste klantenservicesoftware kunnen je 

agenten een buitengewone klantervaring (customer 

experience, CX) bieden. De juiste aanbieder gaat met 

je team aan de slag om dat doel te bereiken. En geen 

zorgen, je hoeft niet te kiezen tussen een geweldige 

klantervaring, snelheid, efficiëntie of kostenbesparing. 

Klanten van Zendesk hebben dit allemaal.

3
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Airbnb ging van drie miljoen geboekte gasten per jaar  

in 2012 (dit was al meer dan veel gerenommeerde 

hotelketens) tot meer dan 100 miljoen in 2017. Airbnb 

helpt niet alleen een enorm aantal reizigers, maar staat 

ook klaar voor verhuurders in meer dan 65.000 steden. 

Om zo veel verschillende mensen tevreden te houden, 

heeft het bedrijf duizenden klantenserviceagenten in 

dienst op twintig locaties overal ter wereld. Gezien de 

aard van de branche, moet iemand die hulp nodig heeft, 

ook snel worden geholpen. Agenten moeten snel inzicht 

krijgen in de actuele situatie van elke reiziger of 

verhuurder die contact opneemt, ongeacht het kanaal dat 

wordt gebruikt, of het nu e-mail, sociale media, sms of 

een ander communicatiekanaal is.

Daarnaast is elk probleem uniek en moeten agenten een 

oplossing bieden die past bij de locatie van de reiziger of 

verhuurder, het betreffende verhuurtype en het 

specifieke probleem van de klant. 

Het bieden van persoonlijke ondersteuning aan 

verschillende doelgroepen in meer dan 100 landen en  

20 talen is geen eenvoudige taak. Het bedrijf heeft een 

tool nodig die deze complexiteit aankan, en dus een 

aanbieder die maatwerk levert.

De uitdaging

Uitdagingen
191 landen

65.000 steden

20 talen

Meer dan 4 miljoen vermeldingen

Meer dan 100 miljoen gasten

CX-resultaten
Gepersonaliseerde support

360-graden beeld van klanten

Telefoongesprekken beantwoord binnen 

minuten

E-mails beantwoord binnen 24 uur

1-op-1-berichten



Overstappen: hoe 4 bedrijven de klantenervaring hebben verbeterd met Zendesk

12

Toen het team een afweging maakte voor het juiste 

klantenserviceproduct, waren “schaalbaarheid, 

betrouwbaarheid en 24/7 uptime belangrijke factoren”, 

aldus Shirley Lin, Product Lead van de Support Product 

Group. Het bedrijf is al vroeg aan de slag gegaan met 

Zendesk, maar de software bleef prima voldoen naarmate 

de behoeften complexer werden.

“Wij hebben klanten die een kamer boeken, maar ze 

boeken ook ervaringen en reserveren een tafel in een 

restaurant”, zegt ze. Als ze contact opnemen met de 

klantenservice, kan de agent eenvoudig de details van 

hun relatie met Airbnb zien en ook alle boekingen en 

verhuringen gekoppeld aan het account. Doordat 

Zendesk is gekoppeld aan de interne tools van Airbnb, 

wordt een 360-graden beeld van elke klant en de 

klantgeschiedenis verkregen.

Hierdoor kunnen sneller nauwkeurige en persoonlijke 

antwoorden worden gegeven. De meerderheid van de 

telefoongesprekken worden tijdens piektijden binnen 

enkele minuten beantwoord en e-mails meestal binnen 

24 uur. Deze workflow is het resultaat van de nauwe 

samenwerking met Zendesk om het product precies op 

het bedrijf af te stellen.

“Het hebben van een partner die echt begrijpt wat ons 

bedrijf inhoudt en hoe ambitieus we zijn, is enorm 

belangrijk—omdat de dienstverlening uiteindelijk hand in 

hand moet gaan met elk afzonderlijk werktraject dat zich 

binnen Airbnb afspeelt”, zegt Lin.

Opschalen met Zendesk

“Zendesk is een uitstekende 
partner voor ons. Zendesk 
heeft voortdurend met ons 
samengewerkt, waardoor 
Zendesk en Airbnb samen 
konden groeien. Dat is 
allesbehalve een geringe 
prestatie.”

Shirley Lin
Product Lead van de Support Products Group

Hoofdstuk 3 - Differentiëren met CX: Buitengewone ervaringen bieden
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De cijfers:  
Zorgen dat het loont

Klantenservicesoftware moet het leven van het hele 

bedrijf makkelijker maken, en niet alleen van de 

klantenservice. Ook al zijn de gevolgen niet meteen 

overal merkbaar, toch moet de supportsoftware 

onmiddellijk effect hebben. Daarom is het cruciaal om 

een oplossing te kiezen die meteen rendement 

oplevert in de zin van kostenbesparing en een 

efficiëntere support.

Voor onze klanten die kijken naar de cijfers, is de ROI 

van Zendesk evident. 

4
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Stijn van den Acker is teamleider van de facilitaire dienst 

bij DPG Media. Nog maar 6 jaar geleden vertrouwde zijn 

afdeling vooral op e-mail met gekleurde vlaggen om 

vragen van collega’s te ordenen en af te handelen. “Elke 

supportmedewerker was verantwoordelijk voor een 

bepaalde kleur. Met die manier van werken konden we er 

echter niet voor zorgen dat alle vragen tijdig werden 

beantwoord en was er geen sturing vanwege een gebrek 

aan data en analyse. Daarom zijn we op zoek gegaan 

naar een oplossing die communicatiestromen vlekkeloos 

laat verlopen, de klantenservice professionaliseert en 

uiteindelijk de klantbeleving verbetert.”

DPG Media koos voor Zendesk. “Het grootste voordeel is 

dat we meteen zagen dat het Zendesk-platform zeer 

eenvoudig aan onze wensen en behoeften kan worden 

aangepast. Het is niet nodig om dure consultants in te 

huren die weken nodig hebben om het systeem te laten 

werken zoals u dat wilt”, aldus van den Acker. “Verder 

zien we dat Zendesk zich sterk richt op innovatie, omdat 

er regelmatig nieuwe functionaliteit en apps aan het 

platform worden toegevoegd. Hierdoor kunnen we onze 

klantenservice voortdurend optimaliseren.”

Interne CSAT

92%
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“Het grootste voordeel is dat  
we meteen zagen dat het 
Zendesk-platform zeer 
eenvoudig aan onze wensen 
en behoeften kan worden 
aangepast. Het is niet nodig 
om dure consultants in te 
huren die weken nodig hebben 
om het systeem te laten 
werken zoals u dat wilt.” 

– Stijn van den Acker
Teamleider facilitaire dienst, DPG Media

Om hun medewerkers in staat te stellen zichzelf te 

helpen, heeft DPG Media een Helpcenter opgericht  

dat gemiddeld 4000 keer per maand wordt bekeken 

en dagelijks door 1600 medewerkers wordt gebruikt.

“De mensen weten dat ons Helpcenter een waardevolle 

informatiebron is. Vragen die vaak worden gesteld, 

zoals ‘waar zijn de vergaderzalen, wat is de Wi-Fi-code 

en kan ik mijn auto hier tijdens mijn vakantie parkeren?’, 

worden allemaal in ons Helpcenter beantwoord.  

Zo kunnen onze agenten zich op complexere  

vragen concentreren.”

“Maandelijks lossen we 2000 tickets op. Dankzij 

Zendesk kunnen we nu eenvoudig tickets aan  

de juiste persoon toewijzen, zodat ze snel door  

de juiste medewerker kunnen worden opgelost.”

“Het mooie van het werken met Zendesk is ook dat  

de functionaliteit zeer eenvoudig op te schalen en te 

personaliseren is. Elk merk heeft zijn eigen ‘look  

en feel’ die in Zendesk kan worden ingesteld.”

“We investeren veel in het toevoegen van de juiste 

content aan het Helpcenter, omdat ik denk dat dit 

cruciaal is om de klantervaring te optimaliseren. 

Uiteindelijk draagt het werk van ons team direct bij  

aan de reputatie van onze merken. De steun van 

Premium Plus en een tool die professionele en snelle 

communicatie mogelijk maakt, maakt echt het verschil 

in wat we onze klanten kunnen bieden.”

Samen met Premium Plus heeft DPG Media  

niet alleen de klantervaring verbeterd en een 

klanttevredenheidsscore van 92% weten te  

realiseren, maar heeft het ook de innovatie van  

de klantenservice gestimuleerd.
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Conclusie
 

Het uitrollen van een nieuwe klantenserviceoplossing kan 

overweldigend zijn, vooral voor bedrijven met veel nauw 

verbonden stakeholders en procedures. Met een product dat 

intuïtief en gebruiksvriendelijk is, en een keur aan functies heeft 

die inspelen op de behoeften én de ROI verbeteren, is de 

overstap snel de moeite waard en wordt de bedrijfsvoering 

minimaal verstoord.

Zendesk Enterprise biedt de juiste mix van eenvoud,  

flexibiliteit en veelzijdige functies waarmee bedrijven hun 

klantenservicedoelen bereiken en het bedrijfsresultaat 

verbeteren. Neem contact met ons op voor meer informatie  

over de overstap.

https://www.zendesk.nl/enterprise/

