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Betrokkenheid van 
werknemers en 
samenwerking: het nut 
van interne helpdesks
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De verwachtingen van werknemers hebben 
veel gemeen met de verwachtingen van 
klanten. Beide worden steeds hoger. Je 
werknemers verwachten op hun werk 
dezelfde service als van hun favoriete 
merken: gepersonaliseerd, efficiënt en 
gemakkelijk. 

Nieuw onderzoek van Zendesk en Culture Amp laat een 
duidelijk verband zien tussen samenwerking, betrokken
heid van werknemers en een uitmuntende klanten
service. Zendesk en Culture Amp hebben geaggre
geerde gegevens van meer dan 300 bedrijven 
bestu deerd om inzicht te krijgen in het verband tussen 
het gebruik van Zendeskproducten en het beeld dat 
werknemers van hun werkplek hebben, zoals vast gesteld 
door Culture Amp.

De bevindingen bevestigen een stijgende trend: in een 
onderzoek onder bedrijven die op de lijst met de 'beste 
plekken om te werken' staan, is vastgesteld dat de 
bedrijven op de jaarlijkse lijst van Fortune tussen 2009 
en 2014 de S&P 500 met 84 procent overtroffen. Als 
werknemers ontevreden zijn over de interne dienst
verlening, zijn daar volgens een onderzoek van McKinsey 
drie belangrijke factoren voor aan te wijzen: de beschik
baarheid en duidelijkheid van informatie, de totale tijd die 
support nodig heeft om taken af te handelen, en de 
inspanning die is vereist om support processen te 
doorlopen. 

De afdelingen waarvan het vaakst hulp wordt ingeroepen 
door je werknemers, zoals IT en HR, bevinden zich in 
de frontlinie als het gaat om het creëren van een sterke 
betrokkenheid die werknemers associëren met een 
uitmuntende service en succes. Een goede interne 
helpdesk is niet meer slechts een optie, maar een 
essentiële factor om je arbeidskrachten support te 
bieden en ze te behouden. En dus moeten IT, HR 
en andere interne afdelingen manieren vinden om hun 
helpdeskstrategie te optimaliseren en aan de verwach
tingen van werknemers te voldoen. Lees verder voor 
de belangrijkste eigenschappen van een sterke interne 
helpdesk.

Een goede interne helpdesk 
is niet meer slechts een 
optie, maar een essentiële 
factor om je arbeidskrachten 
support te bieden en ze te 
behouden.
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Succes van Tesco sinds de uitrol van 
selfservice met Zendesk Guide

Uit het onderzoek van Zendesk en Culture Amp is 
gebleken dat de kans dat werknemers een hoge mate 
van betrokkenheid tonen*, 11% groter is bij bedrijven die 
Zendesk als interne helpdesk gebruiken. Dat biedt een 
aanzienlijk concurrentievoordeel. "Arbeidskrachten weten 
tegenwoordig wat voor hen belangrijk is en nemen met 
minder geen genoegen", zegt Gallup in het Galluprapport 
State of the American Workplace, 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." En als bedrijf wil je 
dat je beste en slimste krachten betekenisvol werk bij 
jou doen en hun vaardig heden en ervaring niet 
meenemen naar een ander bedrijf.

Betrokken werknemers hebben een positief effect op 
anderen, wat de motivatie en het plezier van vrijwel 
iedereen om hen heen 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 betrokkenheid te stimuleren. Werk
nemers worden overweldigd door het aantal beschik bare 
interne middelen en systemen, en weten wellicht niet 
waar of naar wie ze moeten gaan als ze informatie willen 
hebben. Ze kunnen ook gefrustreerd raken door een 
gebrek aan transparantie en trage reacties op hun 
aanvragen. 

Een interne helpdesk van Zendesk kan werknemers meer 
inzicht geven in hun aanvragen en ze op de hoogte 
houden van de status door ze de mogelijkheid te bieden 
hun aanvragen te volgen en er prioriteiten aan toe te 
kennen. Helpcenters geven werknemers de mogelijkheid 
snel informatie te vinden in een gebruikersvriendelijke 
tool die gemakkelijk is te doorzoeken en kan worden 
gebruikt in verschillende teams, waaronder HR, IT, 
Marketing en Finance. Om werknemers betrokken te 
houden, laat Zendesk teams proactieve emails versturen 
over aanstaande 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, email en telefoon, 

contact te houden, voelen Zendeskwerknemers zich 
meer betrokken en zijn ze actiever in hun rol.

Dit draagt ook bij aan een cultuur van transparantie. 

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 technologie kwesties en 
vragen te beheren voor hun 460.000 werknemers die 
over negen landen zijn verdeeld. Tesco ontdekte dat 
sinds de uitrol van de selfservice van Zendesk Guide 
er ongeveer 30.000 artikelen per week worden geraad
pleegd in de verschillende helpcenters. Ongeveer 
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 was enorm sinds die eerste imple
mentatie", zegt Adam Bruce, Lead Product Manager van 
de Tesco Servicedesk. "Andere teams hebben gezien hoe 
Zendesk de service heeft verbeterd en willen er nu ook 
gebruik van maken."

Een uitstekende interne helpdesk staat gelijk aan 
een hogere betrokkenheid van werknemers

*Een hoge betrokkenheid: bedrijven waarvan de betrokkenheidsscore hoger is dan de 

algemene benchmark van Culture Amp (70)

Betrokkenheidsscore: het gemiddelde percentage gunstige antwoorden (4, 5) op 5 

vragen over betrokkenheid in de enquête van Culture Amp

van alle tickets 
wordt opgelost door 
de groep waaraan 
het ticket het eerst 
wordt toegewezen, 
dus zonder dat er 
opnieuw routering 
of escalatie nodig is.

79%

https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx?g_source=link_wwwv9&g_campaign=item_240644&g_medium=copy
https://www.zendesk.nl/customer/tesco/
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Met het grote aantal dagelijkse tickets dat de interne 

helpdesk te verwerken krijgt en de hoeveelheid tools 

die de teams elke dag gebruiken, is het een echte 

uitdaging om met beperkte middelen op de hoogte 

te blijven van de aanvragen van werknemers en is 

het essentieel om goed samen te werken met andere 

teams. Gemiddeld 59% van de ondervraagde agenten 

die bij bedrijven werken die Zendesk als interne 

helpdesk gebruiken, is het ermee eens dat "andere 

afdelingen van ons bedrijf goed met ons samenwerken 

om de klus te klaren", wat 4% hoger is dan bedrijven 

die Zendesk gebruiken voor hun externe helpdesk.

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 met werknemers onder te brengen in één 

geïntegreerde hub, waarmee ze gemakkelijker en 

sneller toegang krijgen tot de systemen die ze nodig 

hebben. Zo wordt de ervaring voor de werknemer 

aangenamer en contextueel relevanter. Zendesk heeft 

meer dan 750 appintegraties, waaronder de apps die 

het meest relevant zijn voor helpdeskteams, zoals voor 

productiviteit en tijdregistratie (Tymeshift), veranderings

management en assetbeheer (Oomnitza, Myndbend, 

Samanage, Panorama9), en projectmanagement en 

samenwerking (Slack, Dropbox, Trello). 

Bij hypotheekverstrekker Homebridge maken de 

Marketing, HR, Compliance, Operations en Customer 

Successafdelingen van al hun merken gebruik van 

Zendesk Support, Guide en Chat om aanvragen bij de 

klantenservice te verwerken die via telefoon, email en 

chatgesprekken binnenkomen en om selfservice aan 

te bieden.  

Een uitstekende interne helpdesk staat gelijk aan 
een betere samenwerking tussen afdelingen

"Wij kunnen alles zien, wij kunnen overal 
rapporten over uitbrengen. We kunnen interne 
en externe communicatie aan elkaar koppelen, 
zodat we beter kunnen samenwerken."

Ben Chapman 
Directeur Client Experience en Analytics bij 
Homebridge

https://www.zendesk.nl/apps/
https://www.zendesk.nl/resources/idc-report-homebridge/
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Wanneer de leiding van een bedrijf zich bekommert 

om werknemers en zinvol investeert in het personeel, 

voelen werknemers dat. Uit het onderzoek van Zendesk 

en Culture Amp is gebleken dat de kans dat werk

nemers vertrouwen hebben in hun leiding, groter is 

in bedrijven die Zendesk als interne helpdesk gebruiken. 

Volgens het onderzoek hebben bedrijven die Zendesk 

als interne helpdesk gebruiken 17% meer kans om hoger 

te scoren dan de algemene benchmark** op de vraag 

"Ik heb vertrouwen in de leiders van het bedrijf". De 

waar dering van de CEO binnen deze bedrijven is bij 

Glassdoor bovendien 7 punten hoger dan van bedrijven 

die Zendesk niet als interne helpdesk gebruiken, en 

12 punten hoger dan het algemene gemiddelde bij 

Glassdoor.

Bij gebruik van Zendesk om klanten te helpen, zijn 

agenten en beheerders de primaire gebruikers. Maar 

wanneer Zendesk intern wordt gebruikt, zijn je mede

werkers ( je agenten) de klanten. Een HRmanager 

bijvoorbeeld, die als agent fungeert, kan als werknemer 

een aanvraag indienen bij IT. Deze dynamiek heeft 

gevolgen voor het volume van de aanvragen die 

help  desk teams 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.

Dit is een belangrijk punt om automatisering in te zetten: 

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 

werknemers automatiseren, zoals vragen over de 

salarisadministratie, waardoor er sneller support kan 

worden gegeven. Verder kunnen agenten met de 

Knowledge Captureapp sneller tickets oplossen, 

omdat zij relevante content uit het helpcenter binnen 

handbereik 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. Werknemers krijgen snel 

antwoorden.

Bedrijven die intern investeren hebben 
werknemers die tevredener zijn

**De algemene benchmark van de score op deze vraag: 73. Algemene benchmark wil 

zeggen de mediaan van de score van alle bedrijven die deze vraag hebben gebruikt in 

hun betrokkenheidsenquête

De waardering van de CEO binnen 
bedrijven die Zendesk als interne 
helpdesk gebruiken zijn bij Glassdoor... 

hoger dan van 
bedrijven die dat 
niet doen

hoger dan het 
algemene 
gemiddelde**

▲ 7 punten ▲ 12 punten

https://www.zendesk.nl/answer-bot/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003373367--TEMP-Using-the-Knowledge-Capture-app-Guide-Professional-#topic_z4l_pkx_rw
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003373367--TEMP-Using-the-Knowledge-Capture-app-Guide-Professional-#topic_z4l_pkx_rw
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Soms kunnen de effecten van de uitgaven voor interne 

middelen een mysterie lijken. Maar investeren in een 

interne helpdesk wordt duidelijk beloond. Zo is het zeer 

relevant en duidelijk voor de werknemers en vergroot 

het mogelijk hun vertrouwen in de prestaties van het 

bedrijf. Bedrijven die Zendesk als interne helpdesk 

gebruiken, hebben 21% meer kans om een hogere score 

te behalen dan de algemene benchmark op de vraag of 

"het bedrijf middelen (financiering, personeel en 

activiteiten) effectief inzet met het oog op de bedrijfs

doelstellingen". Bovendien hebben bedrijven die 

Zendesk als interne helpdesk gebruiken 10% meer kans 

op een hogere score dan de algemene benchmark op 

de vraag of "het bedrijf de komende drie jaar succesvol 

zal zijn".

Een uitstekende interne helpdesk bevordert een 

gezonde samenwerking en stimuleert de betrokkenheid 

van medewerkers. En er zijn ook indirecte voordelen: 

uit de gegevens blijkt dat als bedrijven Zendesk als 

interne helpdesk hebben, de medewerkers van hun 

externe klantenservice beter presteren. Uit ons 

onderzoek kwam met name een 17% kortere eerste 

reactietijd en een 19% kortere tijd tot eerste oplossing 

naar voren, evenals een 40% kortere wachttijd van 

aanvragers en een klanttevredenheidsscore die 1 punt 

hoger ligt. 

Een bedrijf dat intern uitstekend presteert, behoudt zijn 

arbeidskrachten en weet interne samenwerking en de 

andere voordelen die het voor het bedrijf heeft, te 

optimaliseren. 

Lees meer over wat een interne 
helpdesk voor jouw bedrijf kan 
betekenen.

Een uitstekende interne helpdesk 
leidt tot algeheel succes

Prestaties van medewerkers van de 
externe klantenservice bij bedrijven die 
Zendesk als interne helpdesk inzetten

17% kortere  
eerste reactietijd

19% kortere tijd tot 
eerste oplossing

40% kortere wachttijd 
van aanvrager

https://www.zendesk.nl/internal-help-desk/
https://www.zendesk.nl/internal-help-desk/
https://www.zendesk.nl/internal-help-desk/

