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Betere klantervaringen 
met omnichannel 
contact

Meer gesprekken leiden 
tot betere relaties. 
Dit geldt zowel in het 
echte leven als in de 
klantenservice.
Onder vrienden is het gemakkelijk om op Facebook een 
gesprek te beginnen en persoonlijk te reageren, maar in de 
klantenservice kan dit veel lastiger zijn. Vermenigvuldig het 
aantal klanten met het aantal beschikbare 
communicatiekanalen en het gemak waarmee klanten 
kunnen communiceren op hun mobiele apparaten en 
plotseling is er wel heel veel bij te houden. 

Zonder een universeel supportsysteem worden 
gesprekken met klanten over verschillende tools 
of software verdeeld, waardoor een versnipperde 
klantervaring ontstaat. Tegenwoordig is het even belangrijk 
om klanten te beantwoorden als het is om bij te houden 
wanneer en waar klanten contact met je opnemen en door 
te gaan met elk gesprek vanaf het punt waar het vorige 
gesprek is geëindigd.

De veranderende definitie van 
goede service

De digitale economie en de snelle acceptatie van 
technologie hebben alles aan de klantervaring veranderd. 
Klanten vertrouwen even veel als ooit tevoren op mond-tot-
mondreclame, maar vaak via beoordelingssites, op basis 
van meningen van mensen die ze niet kennen. Ook hebben 
ze contact met bedrijven voor en na het bezoek aan het 
verkooppunt om vragen te stellen voordat ze daadwerkelijk 
iets kopen.

Er is meer informatie beschikbaar, die leidt tot een 
besluitvorming op basis van meer feiten en dat is prima. 
Alleen wordt er door de talloze vragen van consumenten 
meer druk gelegd op bedrijfsmiddelen. Hoe meer een 
bedrijf aan de verwachtingen van consumenten voldoet, 
hoe hoger deze verwachtingen worden. Dat klinkt als een 
enorme uitdaging, maar consumenten leggen de lat hoger 
en zorgen ervoor dat we allemaal betere klantenservice 
kunnen bieden.

Uit onderzoek in het Zendesk Customer Experience Trends 
Report 2020 bleek hoe hoog klanten de lat hebben gelegd. 
Consumenten verwachten dat ze merken op meer kanalen 
dan ooit kunnen bereiken en vragen om betere 
oplossingstijden via elk contactpunt.

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
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% geënquêteerde klanten

Hoewel traditionele contactpunten zoals e-mail en telefoon 
belangrijk blijven, bleek uit benchmarkonderzoek dat het 
geduld met responstijden afneemt, aangezien 51 procent 
van de respondenten in minder dan vijf minuten een 
telefonische reactie verwacht en via live chat 28 procent. 
De directheid van een gesprek op nieuwe en opkomende 
kanalen zoals sociale media en tekstberichtsystemen kan 
de verwachtingen van klanten om snelle antwoorden te 
krijgen, doen toenemen vergeleken met traditionele 
kanalen, zoals e-mail en telefoon. Ook is snelheid een 
steeds belangrijkere factor in de manier waarop klanten 
kiezen contact met je bedrijf te zoeken.

In feite blijkt uit onderzoeken ook dat de helft van de 
klanten een kanaal kiest op basis van de snelheid waarop 
ze een respons nodig hebben en de helft zegt dat ze liefst 
contact opnemen met klantenservice via dezelfde kanalen 
die ze gebruiken om contact te hebben met familie en 
vrienden. De details zitten in de gegevens: Snel reageren 
via de voorkeurskanalen van je klanten heeft directe 
gevolgen voor de klanttevredenheid en -loyaliteit.

Ondanks de verwachtingen van klanten maken de meeste 
bedrijven echter geen gebruik van andere kanalen dan 
telefoon en e-mail. Feitelijk biedt minder dan 30 procent 
chat, messaging via sociale netwerken, bots of 
community’s, essentiële kanalen voor snelle en 
gemakkelijke communicatie.

Klantervaringsteams bieden meestal geen 
andere kanalen aan dan telefoon en e-mail
• Slechts 28% biedt een kennisbank aan

• Minder dan 30% biedt chat, social messaging, in-app 

messaging, bots of community’s aan

Teams zijn niet van plan om realtime kanalen 
toe te voegen die hun klanten willen
• Aangezien snelle reacties en oplossingen de hoogste 

prioriteit hebben voor klanten

• Slechts 35% van Benchmark-bedrijven kiest voor een 

omnichannel benadering 

Je team helpen om aan de 
verwachtingen van klanten te 
voldoen

Het is mogelijk om klanten te geven wat ze willen, maar je 
hebt daarvoor een betrokkenheidsmodel nodig waarmee 
je kunt meebewegen met de klant en in tijd kunt meegaan 
met de behoeften, voorkeuren en veranderende 
verwachtingen van de klant. Je hebt ook een oplossing 
nodig die meer voor je doet. Het is prima om een ticket op 
te lossen, maar beter om het onderliggende probleem op 
te sporen. Uitstekende service betekent niet alleen het 
oplossen van een ticket, maar gaat ook om het leren 
kennen van je klant.

Een goede manier om je klanten beter te leren kennen is 
het geven van keuzes hoe en wanneer ze contact kunnen 
leggen met je bedrijf. Het is niet zo dat sommige klanten de 
voorkeur geven aan de telefoon terwijl andere de voorkeur 
geven aan zelfservice, maar het gaat er vooral om dat 
klanten opties willen. Het juiste kanaal wordt meestal 
vanzelf duidelijk op basis van hoe complex de vraag is, 
hoe handig het is om hulp te zoeken en wie de klant is, 
wat hij/zij doet en hoe dringend hij/zij een antwoord nodig 
heeft.

De mogelijkheid om naadloze service aan te bieden via 
alle kanalen of kanalen strategisch in of uit te schakelen 
naarmate je bedrijf groeit, biedt bedrijven van alle grootten 
de mogelijkheid om aan de verwachtingen van klanten te 
voldoen. Het belangrijkste is dat je het mogelijk moet 
maken voor klanten om natuurlijke gesprekken met je 
bedrijf te voeren, ongeacht hoe of wanneer ze contact 
zoeken. Hiervoor moeten alle kanalen met elkaar worden 
verbonden zodat agents continue gesprekken kunnen 
voeren, met toegang tot geschiedenis en context, om 
klanten de moeiteloze, snelle en persoonlijke ervaringen 
te bieden die ze verwachten.

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
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Klanten het eenmaal laten zeggen 
en daarmee af

Een kenmerk van uitstekende service is het gemakkelijk 
maken voor een klant om een bedrijf te bereiken en hulp 
te krijgen. Dit is voor veel bedrijven die support over 
verschillende kanalen bieden echter een struikelblok. 
Wanneer kanalen worden verzorgd door verschillende 
agents die verschillende systemen gebruiken, moeten 
klanten aan alle personen waarmee ze contact leggen, 
hun probleem uitleggen, evenals elke stap die ze al 
hebben uitgevoerd om hun probleem op te lossen. 

Dit is al jaren de manier waarop dingen worden gedaan, 
maar dit is niet langer de status quo. Feitelijk verwacht 71% 
van de klanten dat bedrijven intern samenwerken, zodat zij 
hun woorden niet steeds hoeven te herhalen 

Om aan verwachtingen van klanten te voldoen, hebben 
supportteams een verbindende laag nodig die agents 
de context biedt die ze nodig hebben om natuurlijke 
gesprekken te voeren met klanten, zoals het e-mailadres 
van de klant, accounttype of de reden waarom de klant 
voor het laatst contact heeft opgenomen. Als zodanig 
kunnen klanten de persoonlijke ervaringen krijgen die ze 
verwachten en hoeven agents geen tijd te besteden aan 
het steeds weer opnieuw stellen van dezelfde vragen.

Klanten beginnen een interactie vaak op het kanaal dat ze 
het handigst vinden. Meestal beginnen ze met zelfservice 
door in je helpcenter naar een antwoord te zoeken. 
Vanaf dat punt beginnen ze mogelijk met een chat. 
De agent die de chat afhandelt, moet weten welke 
artikelen de klant al heeft bekeken, zodat niet weer 
hetzelfde artikel als antwoord op een vraag wordt 
aangeboden. Wanneer agents worden geleid door een 
centrale bron met klantgegevens, kunnen ze beslissingen 
nemen op basis van gegevens in plaats van intuïtie. 

Zo ook hoeft een klant, wanneer support in je app is 
opgenomen, je niet te vertellen welke versie en welk 
apparaat hij of zij gebruikt. Agents kunnen sneller 
doordringen tot de kern van het probleem en met behulp 
van AI zien hoe waarschijnlijk het is dat de klant tevreden 
is met de interactie en stappen zetten om een positieve 
ervaring te garanderen.

Verbonden gesprekken leiden tot 
meer inzicht

De winsten in productiviteit gaan veel verder dan het 
voorkomen van herhalingen. Door natuurlijke, met elkaar 
verbonden gesprekken tussen contactpunten te 
bevorderen, kunnen bedrijven klanten ontmoeten op de 
plaats waar die zich bevinden en uit elke interactie 
informatie verzamelen.

71% van de klanten 
verwacht dat bedrijven 
intern samenwerken, 
zodat zij hun woorden 
niet steeds hoeven te 
herhalen.

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/support-suite/
https://www.zendesk.nl/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.nl/explore/satisfaction-prediction/
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De Zendesk Support Suite

Verschillende klanten hebben verschillende behoeften en 
voorkeuren. Soms zijn ze trouw aan een kanaal. Op andere 
momenten hangt dit af van hun dag. 

De volledige service-ervaring van Zendesk levert de 
flexibiliteit om alle klanten tegemoet te komen en direct 
vanaf het begin natuurlijke gesprekken te voeren, zodat je 
je contactmodel later als je bedrijf is gegroeid, niet hoeft 
aan te passen.

Klant Wat de klant wil Hoe Zendesk kan helpen

“Ik heb hulp 
nodig, maar 
het is niet 
dringend.”

Een antwoord binnen een redelijke tijdslimiet: 

ofwel het probleem van de klant is niet dringend 

of de klant wil of kan momenteel geen gesprek 

voeren.

Zendesk Support is het centrum waarin alle 

andere producten zijn geïntegreerd. Via Support 

kun je gemakkelijk reageren op e-mailberichten 

of tickets die worden gemaakt op basis van 

webformulieren en tickets volgen, prioriteren en 

oplossen.

“Ik kan het zelf 
wel vinden. 
Het antwoord 
staat vast wel 
ergens.”

Snel en gemakkelijk contact: deze klant verwacht 

op je site vragenlijsten te vinden en verwacht dat 

vragen worden geanticipeerd.

Met Zendesk Guide voer je de gemiddelde 

kennisdatabank een stap verder door een 

krachtig, aanpasbaar helpcenter te maken en 

agents de mogelijkheid te bieden om de inhoud 

van tickets in artikelen om te zetten en artikelen 

aan tickets toe te voegen. En met Answer Bot kun 

je zelfs relevante artikelen voorstellen zonder de 

hulp van een daadwerkelijke agent.

“Ik heb alleen 
een korte 
vraag.”

Snelle hulp, bijna direct: deze klant weet dat je 

er bent en wacht aan de andere kant op je. Wat de 

klant niet weet, is dat de agent weet hoe lang de 

klant op je website heeft doorgebracht en welke 

pagina’s of helpartikelen de klant al heeft 

geraadpleegd.

Zendesk Chat verbindt klanten met een agent 

die klaarstaat om hun vragen te beantwoorden en 

kan ook inzicht bieden in het klanttraject tot het 

moment dat de chat begint. Om chats te 

voorkomen kan de Zendesk Web Widget eerst 

helpartikelen voorstellen op basis van zoekcriteria 

en vervolgens de optie bieden om te chatten. 

De kans is groot dat de klant die niet de tijd heeft 

genomen om in het helpcentrum te zoeken, 

gemakkelijk een antwoord kan vinden via de 

chatwidget.

“Ik moet 
gewoon 
met iemand 
spreken.”

Contact met een andere persoon: ofwel het 

probleem van de klant is urgent of complex of 

de klant wil zeker weten dat hij of zij met een 

persoon praat.

Met Zendesk Talk kun je die persoonlijke support 

gemakkelijk bieden met alleen een koptelefoon 

en internet. Je beschikt over alle functionaliteit 

van een contactcenter zonder al het gedoe.

“Ik zoek een 
handige manier 
om contact op 
te nemen met 
support.”

Een moeiteloze en persoonlijkere manier om hulp 

te krijgen: deze klant verwacht contact via het 

kanaal waarop hij of zij zich bevindt en wil met je 

bedrijf communiceren zoals met vrienden en 

familie. De klant wil het gesprek starten en 

voortzetten volgens de eigen tijdsindeling.

Met de add-on Zendesk Social Messaging kun je 

eenvoudig contact maken met klanten op hun 

favoriete apps voor berichten via sociale media, 

waaronder WhatsApp, WeChat, LINE, Facebook 

Messenger en Twitter Direct Messages en deze 

gesprekken op een handige manier samenvoegen 

in een uniforme werkruimte voor agents. 

Berichtdiensten zijn snel, persoonlijk en 

asynchroon, wat betekent dat klanten het gesprek 

kunnen beginnen en beëindigen wanneer dit het 

handigst voor hen is.
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Wat je kunt doen met Zendesk

Met de Zendesk Support Suite kun je je zakelijke doelen op 
verschillende manieren bereiken. Het is gemakkelijk direct 
uit de doos te gebruiken en kan op elke mogelijke manier 
worden geconfigureerd.

Met de volledige service-ervaring van Zendesk kun je je 
supportorganisatie zo instellen dat vanaf het begin service 
van wereldniveau wordt verleend.

Natuurlijke gesprekken voeren met je klanten, 
op elk kanaal
Het hoeft niet gecompliceerd of duur te zijn om klanten 
de mogelijkheid te bieden dezelfde soorten natuurlijke 
gesprekken met je bedrijf te voeren als ze in het 
persoonlijke leven voeren. Met een verbonden 
supportsysteem kan je organisatie direct meer inzicht 
krijgen in de geschiedenis en de ervaring van een klant met 
je bedrijf. Niet alleen worden alle interacties over kanalen in 
Zendesk ingevoerd, maar je kunt die naadloze 
supportervaring in je website en mobiele app integreren 
zodat klanten nooit ver hoeven te reizen om hulp te vinden.

Elk kanaal, of alle kanalen, inzetten
Overweeg het Zendesk Developer-platform om je 
ticket overal waar je naar toe gaat, mee te nemen. 
Bouw met de open API’s, App Framework of Channel 
Framework krachtige integraties en voer eenvoudig 
klantcommunicatie in van interne, bedrijfseigen en 
externe tools of van beoordelings- en recensiesites als 
Yelp, Reddit en andere populaire socialemediasites. 
Je kunt ook onze Marketplace-app gebruiken om 
honderden tools te integreren voor dingen als 
workforcebeheer en agentproductiviteit, of ons open en 
flexibele CRM-platform Sunshine gebruiken om gegevens 
van externe bronnen te koppelen en te begrijpen.

Gegevens omzetten in inzichten waarop je actie 
kunt ondernemen 
Continue gesprekken over verschillende kanalen maken 
het gemakkelijker om het grote plaatje en de details van 
een klantinteractie te zien. Zendesk legt informatie vast uit 
elke interactie, ongeacht de locatie van de klant op je site 
voordat de hulpvraag kwam, welke zoektermen de klant in 
het helpcenter heeft gebruikt of vanaf welk apparaat een 
vraag werd ingediend.

Zendesk Explore integreert gegevens van alle kanalen, 
zodat je zonder de draad kwijt te raken kunt meten hoe 
klanten contact hebben met je merk, en analyses kunnen 
met verschillende teams worden gedeeld om meer inzicht 
te bieden. Wij maken het mogelijk om de metingen te 
volgen die je nodig hebt om klanttevredenheid over een 
lange periode te verbeteren, van eerste reactietijd tot 
onderwerpen op oplossingsgebied. Door een grote 
hoeveelheid contextgegevens voel je je zelfverzekerd over 
het maken van directe, op gegevens gebaseerde zakelijke 
beslissingen, en aangezien elke klantinteractie voortbouwt 
op de vorige, wordt het gemakkelijker om verwachtingen 
in te schatten en zelfs toekomstige voorkeuren of 
tevredenheid te voorspellen.

https://www.zendesk.nl/support-suite/
https://www.zendesk.nl/apps/directory/
http://zendesk.nl/sunshine
http://zendesk.nl/explore
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Meer gepersonaliseerde ervaringen bieden
Het tijdperk van omnichannel-support heeft het bieden van 
een geïntegreerde klantervaring ingewikkelder gemaakt. 
Maar het maakt klanten niet uit hoe moeilijk het voor je is: 
als ze zichzelf tot drie keer toe moeten herhalen op drie 
verschillende kanalen, zullen ze er geen goede indruk van 
je bedrijf aan overhouden.

Context voorziet agents van de relevante informatie die ze 
nodig hebben om snellere, persoonlijkere antwoorden te 
kunnen geven zonder dat ze klanten bij elk contact hoeven 
te vragen zich opnieuw voor te stellen en hen te herinneren 
waarover ze de laatste keer contact hadden met je bedrijf. 
Wij voorzien agenten van context door middel van een 
kaart met essentiële gegevens, die alle relevante details 
over de klant weergeeft die je agent aan het helpen is, en 
een interactiegeschiedenis bevat die inzicht geeft in alle 
eerdere klantinteracties en gebeurtenissen. 

Je team bijdragen laten leveren aan je kennisbank
De meeste klanten helpen het liefst zichzelf: 69% van 
klanten wil zoveel mogelijk problemen zelf oplossen en 
63% van klanten begint altijd of bijna altijd met zoeken in 
de online bronnen van een bedrijf als ze een probleem 
hebben. Met Zendesk Guide kunnen agents bijvoorbeeld 
feedback geven over kennis, ervoor zorgen dat inhoud vóór 
publicatie wordt goedgekeurd en controles inplannen zodat 
de juiste personen artikelen maken en bijhouden. Zo wordt 
de zelfservice-ervaring gecreëerd die je klanten willen.

Snel en slim antwoord geven met kunstmatige 
intelligentie
Recent Zendesk-onderzoek bracht een overtuigend 
verband aan het licht tussen succes, de inzet van 
kunstmatige intelligentie en selfservice. Met behulp van 
kunstmatige intelligentie kun je je klanten de antwoorden 
geven die ze nodig hebben op snelheden die hoger liggen 
dan menselijk mogelijk is.

Answer Bot, een functie van Zendesk Guide, maakt gebruik 
van een ’deep learning’-model dat na verloop van tijd alleen 
maar beter wordt. Answer Bot geeft automatisch 
antwoorden en kan alle eenvoudige, steeds terugkerende 
vragen gemakkelijk afhandelen. Zo kan je team zich 
concentreren op vragen of taken die meer tijd nodig 
hebben, waarvoor problemen moeten worden opgelost, 
of die een persoonlijke touch nodig hebben. En met 
Zendesk Content Cues, dat gebruikmaakt van hetzelfde 
zelflerende systeem als Answer Bot, kun je tekortkomingen 
in je helpcenter opsporen met automatisch voorgestelde 
suggesties voor artikelen.

Je agents een uniforme werkruimte bieden
We weten dat het ingewikkeld kan zijn om gesprekken 
overal tegelijk te beheren. Daarom biedt de Zendesk Agent 
Workspace agents de mogelijkheid om supportkanalen 
samen te voegen in één locatie, inclusief e-mail, chat, 
telefoon en messaging. Dit biedt een doorlopend gesprek 
dat agents de relevante context biedt die ze moeten weten 
wanneer een klant contact heeft gezocht en op welk 
kanaal. Ook kunnen ze zo op klanten reageren op het 
kanaal waaraan zij de voorkeur geven of dat het meest 
relevant is voor het gesprek.

https://www.zendesk.nl/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.nl/guide/
https://www.zendesk.nl/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.nl/blog/content-cues/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
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Wat onze klanten met Zendesk hebben gedaan

Evernote
Gebruikt Zendesk Support, Guide en Chat om gedifferentieerde 
ondersteuning te bieden aan hun ’freemium’ en zakelijke klanten. 
Ook maken ze gebruik van integraties van de Zendesk Apps Marketplace, 
inclusief een integratie met Salesforce. Met zelfservice-inhoud aangeboden 
in 30 talen, ondersteunt Evernote een wereldwijd publiek en heeft het 
bedrijf met Zendesk Guide een ticketvoorkomingspercentage van 17% 
bereikt.

Spartan Race
Gebruikt Zendesk Support en Guide en heeft proactieve chat toegevoegd 
met Zendesk Chat voor een omzetstijging van 27%. Spartan Race heeft 
ook Support geïntegreerd met sociale media en met Shopify om de 
klantgegevens van service, sociale media en e-commerce te integreren. 

Naturebox
Biedt omnichannel support via de geïntegreerde oplossing van Zendesk. 
Het bedrijf is klein begonnen en is op eigen tempo opgeschaald, 
te beginnen met Support in 2013, de invoer van Zendesk Guide en 
Zendesk Chat in 2015 en Zendesk Talk in 2017. Nu alle kanalen met 
elkaar verbonden zijn, heeft NatureBox een daling van 60% in het aantal 
gesprekken ervaren, een toename van de klanttevredenheid en een 
besparing van 60 seconden in de oplossingstijd per ticket, over een 
maandgemiddelde van 19.000 tickets.

Cleverbridge
Biedt wereldwijde support via Zendesk Support en Guide en heeft Support 
uitgebreid met de Zendesk API’s. Dankzij de oplossing van Zendesk kon 
Cleverbridge opschalen en de Answer Bot-functie van Guide heeft het 
bedrijf geholpen met het bereiken van een ticketvoorkomingspercentage 
van 24%.

https://www.zendesk.nl/customer/evernote/
https://www.zendesk.nl/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.nl/customer/naturebox/
https://www.zendesk.nl/customer/cleverbridge/
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De toekomst is hier 
en het tijdstip is nu
Ongeacht wat de behoeften van je 
supportorganisatie zijn, biedt Zendesk 
Support Suite teams de mogelijkheid om 
op de lange termijn te plannen.

Naast op de wachtrij kunnen teams zich richten op behoud van 
klanten, het door de klant in de steek laten van het winkelwagentje 
en de algehele klanttevredenheid. Wat de klanten betreft: zij 
kunnen hun voorkeurscontactstijl kiezen en beginnen met het 
opbouwen van een levenslange relatie met je bedrijf. 

Uit de gegevens blijkt dat klanten contact maken of opnieuw 
contact maken met je bedrijf op meerdere tijdstippen en op 
meerdere kanalen. Ze kunnen zelfs midden in het gesprek van 
manier wisselen waarmee ze contact hebben met je bedrijf. 
Met de volledige service-ervaring van Zendesk kan je 
supportteam ook op een andere manier van contact 
overstappen zonder de draad van het gesprek te verliezen. 

Zendesk Support Suite biedt je de flexibiliteit om natuurlijke 
gesprekken met je klanten te voeren, ongeacht waar ze zich 
bevinden, zodat je over de middelen beschikt om samen met je 
klanten te groeien en uit te breiden. Zelfs als je besluit met één 
kanaal te beginnen, kan je visie groter zijn, aangezien de Support 
Suite de nodige infrastructuur biedt om je klantenservice uit te 
breiden en te verfijnen naarmate je bedrijf groeit.

Wij hebben een oplossing voor je. Start nu je gratis 
evaluatieperiode om meer te weten te komen over 
de Zendesk Support Suite.

https://www.zendesk.nl/support-suite/
https://www.zendesk.nl/support-suite/

