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01 Inleiding

Voor veel bedrijven is het lastig om te voldoen aan de 

steeds hogere verwachtingen van waar en hoe uw 

klanten hulp kunnen krijgen en hoe snel u kunt 

antwoorden. Afhankelijk van de omvang van de 

supportprocedures kan het veiliger en eenvoudiger 

lijken om één communicatiekanaal te gebruiken en u te 

richten op geweldige support. Maar uit onderzoek in 

het Zendesk Customer Experience Trends Report 

2020, met data van 45.000 bedrijven in 140 landen, 

blijkt dat de best presterende teams twee keer zo vaak 

meerdere kanaal voor klantensupport toepassen. 

En bedrijven zien elke interactie met een klant die via 

deze kanalen plaatsvindt, steeds meer als onderdeel 

van een gesprek.

Het gaat niet alleen meer om een gesprek voeren met 

uw klanten via e-mail en de telefoon. Soms wil een 

klant zelf een antwoord opzoeken, of liever nog, een 

chatbot het werk laten doen. Klanten willen steeds 

meer contact hebben met bedrijven, net als met 

vrienden en familie, of het nu gaat om even een sms 

sturen of door uw DM’s op Facebook scrollen. Een klant 

kan ook een gesprek op gang brengen in Facebook 

Messenger, daar op terug komen in een e-mail en er 

een week later in een telefoontje weer mee op 

terugkomen. Ongeacht het kanaal verwachten uw 

klanten consistente, snelle en persoonlijke ervaringen, 

waar ze ook zijn, zonder compromissen. Dat is waar het 

om gaat bij natuurlijke gesprekken.

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
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Meer kanalen hoeft niet neer te komen 
op meer problemen
Wij weten dat het lastig kan zijn om overal 

tegelijk te zijn. Maar we weten ook dat 

het aanbieden van omnichannel-support 

niet voor meer problemen hoeft te zorgen. 

Met Zendesk zijn de gesprekken met 

klanten natuurlijk omdat ze naadloos 

en kanaalonafhankelijk plaatsvinden, 

waardoor er een betere ervaring ontstaat 

voor zowel uw klanten als uw agenten. 

Geweldige support aanbieden begint bij de 

klant en het persoonlijk aanpassen van uw 

aanbod aan zijn of haar behoefte.

Dit kan op verschillende manieren. 

Klanten gebruiken de contactpunten die ze 

zelf willen of gewend zijn. Soms is dat echter 

niet altijd wat ze nodig hebben. Gebruik van 

kanalen kan net zoveel te maken hebben 

met context en gemak als met voorkeur. 

Klanten veranderen zelfs van kanaal op basis 

van datgene waar ze toevallig mee bezig zijn.

Met een telefoon in onze zak en het internet 

in onze telefoon is het altijd een goed moment 

om een vraag te stellen. 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. Ongeacht het kanaal 

is het cruciaal dat de klant een probleemloze 

ervaring heeft. Gebruik deze gids om ons te 

helpen bepalen hoe uw bedrijf natuurlijke 

gesprekken met uw klanten kan hebben, 

waar zij ook zijn, zonder dat ze weten wat 

er achter de schermen gebeurt.
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02  Gesprekken van de 
volgende generatie 
voeren

Bij Zendesk is het ons doel om het voor bedrijven eenvoudig te maken 

om natuurlijke gesprekken met hun klanten te voeren en die gesprekken 

probleemloos over verschillende kanalen te laten verlopen. We hebben 

ook een aantal richtlijnen opgesteld om uw klant centraal te stellen bij de 

besluitvorming over hoe deze klantervaringen eruit moeten zien voor uw 

bedrijf: Het juiste antwoord houdt rekening met al deze pijlers: gesprek, 

context, samenwerking en aanpassingen.
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Gesprekken
Het is heel duidelijk: Een goede klantervaring voelt 

natuurlijk, en daar gaat het bij deze pijler om. 

Klanten willen niet hun best hoeven doen om een 

antwoord te krijgen, en dat is ook niet nodig. U hebt een 

natuurlijk gesprek met uw klanten als het voor hen 

moeiteloos is om hulp te krijgen op de plek waar zij dat 

verwachten, zodat ze overal en op elke manier contact 

kunnen opnemen.

Het kan een echte eye-opener zijn als u de tijd neemt 

om te bekijken welke soorten vragen u het meest 

tegenkomt en wat de leeftijd en locatie van uw klanten 

is. Het is misschien een beproefde werkwijze binnen de 

branche om één bepaald kanaal aan te bieden, maar als 

u bijvoorbeeld een enorme klantenbasis hebt die de 

voorkeur geeft aan mobiele communicatie, moet uw 

support die optie ook aanbieden omdat dat is wat uw 

klanten verwachten.

Stel uzelf de vraag: Hoe eenvoudig is het voor klanten 

om hulp te krijgen? Kunnen ze zelf antwoorden 

opzoeken? Kunnen ze contact krijgen met support via 

een laptop of webbrowser als de techniek hen in de 

steek laat? Hoelang duurt het voordat klanten en 

agenten elk onderdeel van de oplossing hebben 

doorlopen? De antwoorden op deze vragen kunnen het 

verschil betekenen tussen het aanbieden van live chats 

en e-mail, e-mail en sms of zelfs sms en iets anders.

Klanten verwachten een keuze uit kanalen, maar ze 

houden niet van geïsoleerde ervaringen. In plaats 

daarvan willen ze bij vragen en problemen graag 

verdergaan op het punt waar ze eerder zijn gestopt, 

en vinden ze het prettig als een bedrijf erkent dat het 

eerder contact met ze heeft gehad. Hiervoor is 

uniforme support nodig die elke interactie ondersteunt, 

asynchroon dan wel realtime, zodat agenten de 

belangrijkste details kennen, zoals het e-mailadres, 

de bestelgeschiedenis of de laatste contactpoging van 

de klant. Anders is de ervaring niet natuurlijk en is het 

geen gesprek. Het voeren van natuurlijke gesprekken 

met uw klanten zorgt voor een probleemloze ervaring 

met persoonlijke en snelle antwoorden. De volgende 

kernelementen kunnen daarbij helpen.

Context van de klant
Achter elke klant en elke interactie steekt een verhaal. 

Bij de context van de klant gaat erom dat u dat verhaal 

kent voordat de klant contact opneemt. Bovendien: 

klanten verwachten dat bedrijven intern samenwerken 

zodat ze zich niet steeds hoeven te herhalen en elke 

keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen als ze hulp 

zoeken. De beste manier om van een tevreden klant 

een geïrriteerde klant te maken, is het uitstellen van 

het oplossen van zijn probleem door te vragen naar 

contextgegevens die u volgens hem al had moeten 

hebben, zoals het type account of hoelang hij al klant is.

Stel u voor dat u elke keer dat u een collega in de 

keuken tegenkomt, uzelf opnieuw moet voorstellen en 

hem of haar eraan moet herinneren waar u het de vorige 

keer over hebt gehad. Het is ook niet natuurlijk om een 

klant zich steeds opnieuw te laten voorstellen, maar in 

werkelijkheid is dat wel waar veel supportervaringen 

op neerkomen.

Dit komt vaak doordat klantgegevens op verschillende 

plekken bestaan en teams niet beschikken over de 

cruciale details om de persoonlijk ervaring te kunnen 

bieden die de klant verwacht. En nu bedrijven 3x zo veel 

data beheren als 5 jaar geleden, is het voeren van 

klantgerichte gesprekken alleen maar moeilijker 

geworden.

Nogmaals: het oplossen van dit probleem begint met 

geïntegreerde support waarbij agenten worden voorzien 

van achtergrondinformatie en een gespreksgeschiedenis 

voor elk gesprek. Zo hoeven agenten niet naar details te 

zoeken en krijgen klanten een persoonlijkere ervaring, 

waardoor de productiviteit van de agent wordt verhoogd 

en u punten scoort voor klanttevredenheid.

https://www.zendesk.nl/support-suite/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/support-suite/
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Samenwerking
Onderzoek toont aan dat meer dan 70 procent van 

de klanten verwacht dat bedrijven namens hen 

samenwerken. Agenten zijn het eerste contactpunt 

voor uw klanten, maar zij zijn niet noodzakelijkerwijs 

de enigen die vragen kunnen beantwoorden. 

In werkelijkheid moeten agenten voor de meest 

nauwkeurige oplossing vaak samenwerken met andere 

teams zonder de context uit het oog te verliezen of de 

workflow te onderbreken. Als u bijvoorbeeld een 

B2B-techbedrijf bent en u handelt technische problemen 

of fouten in het systeem af, dan wilt u er zeker van zijn 

dat het juiste team boven op bekende problemen kan 

zitten en wanneer nodig actie kan ondernemen, of het 

nu om een bevestiging, een goedkeuring of extra 

informatie gaat.

Inefficiënte processen blokkeren echter meestal 

effectieve samenwerking, waardoor het ingewikkelder 

voor uw klanten word: 68 procent van de klanten is 

geïrriteerd wanneer de oproep wordt doorgeschakeld 

naar een andere afdeling. Om een eenvoudige ervaring 

te kunnen bieden die aansluit op de verwachtingen van 

uw klanten, en om ervoor te zorgen dat agenten geen 

stress krijgen door elke stijging in het aantal tickets, 

moeten bedrijven hun supportteam voorzien van tools 

waarmee zij met verschillende functionaliteiten kunnen 

werken en tegelijkertijd snel kunnen reageren op 

supportoproepen. Professionele tip: Het integreren van 

uw supportsysteem in uw interne tools (zoals Slack) is 

een goede manier om beproefde werkwijzen te delen 

met verschillende afdelingen.

Aanpassingen
Klanten kiezen voor een bepaald kanaal deels op basis 

van hun eigen leeftijd en demografie, deels op basis 

van het type probleem waar ze mee te maken hebben. 

E-mail of zelfservice kan de juiste manier zijn om een 

vraag te beantwoorden die geen spoed heeft, maar op 

tijd een jurk of pak voor een bruiloft inruilen is een ander 

geval: daarvoor is bijna zeker een telefoongesprek of 

live chat nodig. De sleutel tot het voeren van consistente 

maar contextueel gepaste gesprekken met elke unieke 

klant, elke case of elk kanaal is het aanpassen van uw 

supportomgeving, zodat een niet-flexibele werkruimte 

geen belemmering vormt. Een hoogwaardige 

supportervaring voor uw klanten is tenslotte bijna 

onmogelijk met complexe workflows achter de 

schermen voor uw agenten.

U kunt bijvoorbeeld een workflow stroomlijnen door 

tickets naar de agent te sturen die het meest geschikt 

is om het specifieke probleem op te lossen. Of u kunt 

unieke ticket-interfaces voor elke agent maken op basis 

van het type support waarin de betreffende agent 

gespecialiseerd is.

Apps en integraties zijn nog een manier waarop agenten 

hun werkruimte kunnen aanpassen om eenvoudiger 

relevante informatie voor elk unieke gesprek te vinden. 

Als een retailer bijvoorbeeld Shopify gebruikt om zijn 

online bestellingen te beheren, kan hij die informatie 

integreren om over nauwkeurigere informatie te 

beschikken over aankopen die een klant heeft gedaan, 

zoals status van bestelling. Bovendien tonen 

benchmarkdata aan dat succesvolle bedrijven 

gemiddeld 50 procent meer apps en integraties 

gebruiken. Dit is een van de redenen dat vier van de vijf 

managers van plan is om volgend jaar extra apps en 

integraties aan de supportomgeving toe te voegen.

Welke manier u ook kies om uw supportomgeving aan te 

passen, dit element gaat om het verminderen van werk 

voor agenten, het verhogen van de productiviteit en het 

behandelen van klanten als mensen, niet als tickets.

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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03  Oplossen 
voor de beste 
uitkomst

Als het gaat om het selecteren van de 

contactpunten die de kern vormen van uw 

klantgesprekken, moet u nadenken over welke 

bedrijfsmatige problemen u wilt oplossen 

en hoe het vervangen van een kanaal of het 

openen van een nieuw kanaal operationele 

problemen kan oplossen. Deze toestanden 

kunnen er bijvoorbeeld op duiden dat u niet 

over voldoende supportcontactpunten beschikt:

• Lage tevredenheidsscores van klanten of 

agenten

• Trage responstijd bij agenten of grote 

backlogs

• Te veel slepende gesprekken in beide 

richtingen

• Steeds weer dezelfde vragen beantwoorden

• Niet kunnen bewijzen dat u meer bent dan 

een kostenplaats en dat uw agenten 

bijdragen aan klantgesprekken
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Klanttevredenheid verhogen
De klanttevredenheid verhogen 

draait om het bieden van prettige, 

moeiteloze ervaringen. Daarom 

leiden kanalen die zo weinig 

mogelijk inspanning vereisen, zoals 

live chats en een sms-service, altijd 

tot hogere klanttevredenheidscores.

Investeren in zelfservice draagt ook 

sterk bij aan klanttevredenheid. 

Succesvolle bedrijven bieden zelfs 

76 procent vaker zelfservice aan en 

hebben 60 procent vaker een 

actieve community, volgens 

benchmarkdata van Zendesk. 

Met een goed ontworpen en goed 

onderhouden optie voor zelfservice 

kunnen uw klanten problemen zelf 

realtime oplossen.

Context is ook van invloed op de 

klanttevredenheid. Als uw klanten 

zware mobiele gebruikers zijn, of als 

u een app hebt, moet de help via de 

app verlopen. U kunt ook sms of een 

berichtenapp als supportkanaal 

overwegen. Uit benchmarkdata blijkt 

dat de klanttevredenheid voor 

berichten van derden 98% is, de 

hoogste voor verschillende kanalen.

Support via telefoon en e-mail mag 

niet vergeten worden. Voicesupport 

is een belangrijk kanaal voor 

escalatie, ongeacht waar een 

gesprek wordt gestart, en blijft de 

beste manier om dringende of 

gevoelige zaken op te lossen waar 

een live gesprek met een mens voor 

nodig is. E-mail blijft een topkanaal 

voor zeer complexe problemen 

waarvoor instructies met meerdere 

stappen of visuele hulp nodig zijn. 

Dit kanaal kan ook tot hoge 

tevredenheidsscores leiden, 

zeker met tools als voorspellende 

tevredenheidsanalyses , die 

gebruikmaken van kunstmatige 

intelligentie om u te helpen bepalen 

welke contacten een risico op 

lange tevredenheidsscores vormen, 

zodat u proactieve stappen kunt 

ondernemen om de klantervaring 

te verbeteren.

Kanalen die de 
klanttevredenheid 
kunnen verhogen:

• Chatsessie

• Zelfservice

• Sms

• Messaging-apps

• Voice

• Ingebouwde support

“Wij willen zo veel mogelijk kanalen beschikbaar hebben voor klanten. 
Zendesk biedt ons een systeem waarbij de klant contact met ons kan 
hebben op een manier die de klant het beste uitkomt, en wij hebben dan 
de mogelijkheid om ze gedurende het gehele traject naar een oplossing 
te begeleiden.”
— Bernie Gessner, Vice-President Global Customer Care & Retail Operations bij Fossil

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.nl/explore/satisfaction-prediction/
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Omzet verhogen
De leiding ervan overtuigen om te 

investeren in betere klantenservice 

is moeilijk als u tegen het idee wilt 

ingaan dat klantensupport niet 

meer dan een kostenplaats is. 

U weet dat uw agenten geweldige 

klantervaringen leveren en invloed 

hebben op de toekomst van het 

bedrijf, of het nu het binnenhalen 

van een klant is of voorkomen dat er 

een vertrekt, maar zoiets is lastig in 

cijfers om te zetten.

Het goede nieuws is dat proactieve 

support een manier is om duidelijk te 

bewijzen dat uw team invloed heeft 

op de omzet. Data hebben 

aangetoond dat het drie keer 

waarschijnlijker is dat klanten een 

aankoop doen wanneer u proactief 

via live chat contact met hen 

opneemt. Door chat in te bouwen in 

de pagina waarop wordt afgerekend, 

of zelfs maar in een 404-pagina, 

hebben agenten de kans om de 

klant te benaderen voordat deze zijn 

mandje laat staan of uw site verlaat. 

Elke plek waar uw bedrijf klanten 

verliest, is de perfecte locatie om 

een live-chatwidget neer te zetten.

Elk kanaal dat realtime persoonlijk 

contact stimuleert, met tools die de 

uitkomst van interactie bijhouden, 

is de plek waar u de meeste kansen 

kunt benutten om koopgedrag te 

beïnvloeden. Sms-berichten kunnen 

ook een handige manier zijn om 

klanten aan te sporen en voice is 

natuurlijk altijd een kanaal waarin 

invloed kan worden uitgeoefend 

(bv. “Hebt u hulp nodig bij het 

voltooien van uw aankoop? 

Bel ons!”).

“We willen dat de klant overal contact met ons kan opnemen. Wij willen 
erom bekendstaan dat we 24 uur per dag, 7 dagen per week onmiddellijk 
reageren. Zendesk maakt dat mogelijk.”
— Dylan Henry, Senior Director of Customer Experience bij Handy

Kanalen die invloed 
kunnen hebben op de 
omzet:

• Chatsessie

• Sms

• Voice

https://www.zendesk.nl/chat/live-chat-sales/
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Efficiëntie verbeteren
Vaak kan het verhogen van de 

efficiëntie en het tegelijkertijd 

verminderen van de bedrijfskosten 

het best worden bereikt via kanalen 

waarmee klanten zichzelf kunnen 

bedienen of waarmee agenten meer 

dan één klant tegelijk kunnen 

helpen. Live chats, berichten-apps 

en sociale media zijn allemaal goede 

manieren om snel te kunnen 

reageren.

Met de juiste tools kan e-mailsupport 

ook efficiënter gemaakt worden. 

Macro’s en vooraf geschreven 

antwoorden kunnen ook tijd 

besparen. Het vertalen van tickets 

naar weergaves kan ervoor zorgen 

dat agenten gestructureerd de 

wachtrij kunnen doorlopen. U kunt 

ook bedrijfsregels instellen om 

tickets automatisch naar de juiste 

plek door te sturen om er zeker van 

te zijn dat u het juiste serviceniveau 

vasthoudt. De producten voor 

e-mail, voice, chat en zelfservice van 

Zendesk bieden allemaal geweldige 

functies waarmee meer context kan 

worden verschaft, waardoor agenten 

kunnen zien waar een klant eerder 

hulp heeft gezocht en niet elk 

gesprek weer van voren af aan hoeft 

te beginnen.

“Alles van Zendesk Chat tot Guide tot de API’s voor support-ticketing heeft 
een geweldig effect voor ons gehad.”
— Mike Robichaud, Manager of Support Products bij Coursera

Kanalen voor het 
stimuleren van de 
efficiëntie:

• Chatsessie

• Zelfservice

• E-mail

• Messaging-apps

• Sms

• Sociale media



Kanalen voor het 
verbeteren van de 
tevredenheid bij 
agenten:

• E-mail

• Zelfservice

• Chatsessie

• Voice
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Tevredenheid agenten verbeteren
Bots zijn ideaal voor het uitvoeren 

van standaardtaken, de dingen die al 

gauw saai en routineus worden voor 

agenten. Klantenservice kan lastig 

werk zijn, dus agenten waarderen 

het als u dingen kunt automatiseren 

om tijd en energie vrij te maken voor 

uitdagendere taken. Als u veel tijd 

besteedt aan uw kennisbank en 

investeert in zelfservice, kunt u een 

groot deel van het ticketvolume 

vrijmaken en agenten meer tijd 

geven om interessantere problemen 

op te lossen.

U moet ook in aanmerking nemen 

dat e-mail veel werk kan betekenen 

voor agenten wanneer het contact 

niet via een ticketformulier 

binnenkomt. Ticketformulieren 

zorgen ervoor dat de juiste 

informatie voor klanten wordt 

verzameld en dat u triggers kunt 

maken om tickets automatisch naar 

de juiste plek door te sturen. Als het 

gaat om tevredenheid van agenten 

is de chat een efficiënte methode die 

tot grotere klanttevredenheid leidt. 

Maar net als telefonische support 

kan de emotionele belasting bij 

agenten zwaar zijn. Ze moeten 

voortdurend ’aan’ staan en actief 

omgaan met klanten die soms boos 

of onbeleefd zijn. Daarom moet bij 

de keuze voor kanalen ook 

nagedacht worden hoe u uw team 

inzet om die kanalen te gebruiken.

“Met de producten van Zendesk kunnen wij onze klanten voorzien van 
betere support. De flexibiliteit waarmee wij nieuwe functies en workflows 
kunnen introduceren, is een belangrijk onderdeel van ons succes.”
– Dan Ross, Support Operations Manager bij Lightspeed
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04  De volledige service-
ervaring van Zendesk

Met een toenemend aantal nieuwe en opkomende 

supportkanalen zoals apps voor berichten via sociale 

media en sms is het beheren van interacties via 

verschillende contactpunten moeilijker dan ooit. 

Bovendien verwachten klanten beschikbaarheid op deze 

kanalen en daarnaast ook nog eens persoonlijke en 

snelle reacties. Om te voldoen aan de verwachtingen 

van klanten bieden bedrijven steeds vaker een service 

aan die onafhankelijk is van communicatiekanalen en die 

gegevens met elkaar verbindt, zodat elke interactie 

onderdeel wordt van een langer gesprek in de 

geschiedenis van de klant.

Zendesk Support Suite is het antwoord. Zie het als een 

geheim recept voor de volledige service-ervaring: al uw 

supportgesprekken worden samengebracht en het 

implementeren en onderhouden van alle kanalen 

waarop uw klanten deze gesprekken willen voeren, 

is niet meer nodig. Zo wordt probleemloze, persoonlijke 

en efficiënte communicatie mogelijk, wat leidt tot 

productievere agenten en meer tevreden klanten.

Omdat alle kanalen, welke dat ook zijn voor uw 

klanten, met elkaar verbonden zijn, wordt de klant 

achter het ticket zichtbaarder en is de volledige 

supportgeschiedenis toegankelijk. Klanten hoeven 

zichzelf niet te herhalen elke keer dat u tussen kanalen 

schakelt. Kanalen kunnen met een paar keer klikken 

eenvoudig worden in- en uitgeschakeld, waardoor u de 

ruimte hebt om u aan te passen en met uw 

klantenbestand mee te groeien.

“De Zendesk Support Suite helpt 
mijn team door de supportkanalen 
op één plek samen te brengen. 
Zodoende kan de klantensupport 
op elk kanaal het gesprek aangaan 
en de klantervaring bieden waar de 
situatie om vraagt.”
— Jonathan Bolton, SVP Operations bij BombBomb

https://www.zendesk.nl/support-suite
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Uniforme gesprekken
Zoals eerder besproken beginnen bedrijven elke interactie met klanten te 

zien als onderdeel van één voortdurend gesprek. En al deze gesprekken 

vinden plaats op verschillende kanalen. Wij maken hoogwaardige, 

verbonden gesprekken mogelijk met:

Live chat
Soms hebben klanten gewoon snelle 

toegang tot hulp nodig, niet binnen 

24 uur (zoals e-mail) en niet binnen 

een week (via de post). En de helft 

van klanten kiest een kanaal op 

basis van hoe snel ze een reactie 

nodig hebben. Met live chat kunt 

u klanten realtime te woord staan en 

beschikt u over context. U benadert 

ze daar waar ze zijn, terwijl ze een 

jurk op uw app bekijken of een 

aanvraag voor een demo invullen 

op uw website.

Met de toename van kunstmatige 

intelligentie implementeren sommige 

bedrijven chatbots om onmiddellijk 

vaak gestelde vragen te 

beantwoorden en zo de 

productiviteit van agenten te 

verhogen. Bovendien heeft 

54 procent van de klanten in een 

enquête aangegeven dat zij altijd de 

voorkeur zouden geven aan een 

chatbot ten opzichte van menselijk 

contact als dat 10 minuten tijd 

scheelde.

Andere bedrijven gebruiken live 

chats voor contact met klanten 

voordat problemen zich voordoen. 

Het proactief benaderen van klanten 

tijdens het afrekenen, om te 

voorkomen dat ze hun mandje laten 

staan of een formulier afsluiten met 

onbeantwoorde vragen, kan hier 

deel van uitmaken.

Bovendien maakt live chat gebruik 

van realtime analyses, die bij correct 

gebruik realtime inzicht kunnen 

verschaffen in klanttevredenheid 

en prestaties van agenten.

Met Zendesk 
Chat kunt u alle 
chatgesprekken 
vanaf één dashboard 
beheren, of klanten 
nu vanaf hun laptop 
of hun mobiele 
telefoon of via uw 
app met u chatten.

“Dankzij live chatsessies kunnen agenten meerdere chatgesprekken 
tegelijk verwerken, zodat wachttijden worden ingekort en klanten een 
betere ervaring hebben.”
— Jorge Vernetta, Global Operations Manager bij Foodpanda

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://go.usabilla.com/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
https://go.usabilla.com/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
http://zendesk.nl/chat
http://zendesk.nl/chat


Met de add-on 
Zendesk Social 
Messaging kunt 
u 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 
invoegen in een 
uniforme werkruimte 
voor agenten.
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Berichten via sociale media
In tegenstelling tot live chat zijn 

berichten asynchroon en sessieloos. 

Zo kan uw bedrijf meer beschikbaar 

zijn door klanten de gelegenheid te 

geven om agenten buiten uw 

openingstijden voor support te 

benaderen.

Bovendien is het communiceren 

met uw klanten op de apps die zij 

gebruiken, zoals WhatsApp en 

Facebook Messenger, een 

persoonlijkere en intuïtievere manier 

van communiceren omdat dit binnen 

hun belevingswereld valt. En de helft 

van klanten zegt graag contact op te 

nemen met support via dezelfde 

kanalen die ze gebruiken voor 

gesprekken met familie en vrienden.

Het gebruiken van kanalen voor 

berichten via sociale media als 

contactpunten is ook essentieel voor 

het aantrekken van de volgende 

generatie gebruikers. 17 procent van 

de mensen tussen de 18 en 24 jaar 

lost problemen met een bedrijf op 

via apps voor berichten via sociale 

media, en dit aantal gaat naar 

verwachting stijgen.

“Kort nadat we WhatsApp een kanaal voor klantensupport hadden 
gemaakt, zagen wij een overgang van traditionele supportkanalen zoals 
e-mail naar WhatsApp. Het werd al snel duidelijk dat onze klanten de 
voorkeur gaven aan WhatsApp als communicatiekanaal en wij konden de 
app gebruiken om ons engagement met hen te vergroten. De WhatsApp 
Business API is essentieel geweest voor het behouden van onze flexibiliteit 
en het stimuleren van onze technische innovatie.”
— Michele Ferrario, CEO bij StashAway

http://zendesk.nl/message
http://zendesk.nl/message
http://zendesk.nl/message
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/


Met Zendesk Talk 
kunnen agenten 
eenvoudig en 
efficiënt via telefoon 
of sms klanten 
helpen, op dezelfde 
plek als waar ze 
alle andere kanalen 
beheren.
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Bellen en sms
Ook in het tijdperk van chatbots en 

sociale apps is een telefoongesprek 

nog steeds een doeltreffende 

manier om een probleem op te 

lossen. Voor complexere problemen, 

zoals hulp bij bankfraude of het 

plaatsen van een bestelling voor tien 

verschillende mensen, hebben 

klanten er vaak behoeft aan om 

de stem van een agent horen. 

40 procent van klanten kiest een 

kanaal op basis van de complexiteit 

van hun probleem. Voor anderen 

blijft de telefoon het voorkeurskanaal 

voor interactie met een bedrijf 

omdat dit nu eenmaal gebruikelijk. 

Dit verklaart waarom dit een 

belangrijke supportoptie is voor 

babyboomers en Gen X.

En als ze onbeduidende 

communicatie willen overslaan, 

is sms een handige manier om hulp 

te krijgen voor mobiele klanten die 

het druk hebben, zeker als ze niet in 

één live sessie verbinding kunnen 

maken met een webbrowser of een 

chat. Benchmarkdata tonen aan dat 

het aantal bedrijven dat sms 

aanbiedt, volgend jaar met 

43 procent gaat groeien.

“Met Zendesk Talk kan ons team uitstekende klantervaringen realiseren 
terwijl onze onderneming doorgroeit. Onze agenten hebben alles wat 
ze nodig hebben – klantgeschiedenis, orderdetails en vorige tickets – 
allemaal op één plaats, om snel persoonlijke support te verlenen.”
— Mina Aiken, Head of Customer Experience bij Taylor Stitch

http://zendesk.nl/talk
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/


Met Zendesk Guide 
kunt u uw klanten 
zichzelf laten helpen 
met een aanpasbaar 
helpcentrum dat 
agenten direct vanuit 
hun agent-interface 
kunnen gebruiken, 
dat inzicht verschaft 
in de context om 
ervoor te zorgen 
dat agenten geen 
artikelen doorsturen 
die een klant al heeft 
gelezen, en dat de 
effectiviteit van de 
inhoud vergroot.
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Zelfservice en kennisbank
Iedereen heeft het druk vandaag de 

dag. Klanten willen helemaal niet 

met u in gesprek gaan als ze 

eenvoudig zelf een antwoord 

kunnen vinden. Vat het niet 

persoonlijk op: dit is de weg van de 

minste weerstand. Het aanbieden 

van zelfservice is van essentieel 

belang en voorspelt bovendien hoe 

effectief u de kosten kunt beperken 

wanneer uw bedrijf groeit.

Naast het terugbrengen van 

supportkosten kan zelfservice de 

klanttevredenheid stimuleren door 

betere service te leveren door 

middel van kennisbeheer. Dit leidt 

tot verhoogd engagement van 

agenten door de tijd die wordt 

besteed aan repetitieve vragen 

te beperken, en stimuleert de 

community door sterkere banden 

tussen uw organisatie en uw klanten 

te vormen.

Al met al beschouwt 91 procent van 

de klanten zelfservice als een optie 

als deze eenvoudig te gebruiken is 

en is afgestemd op hun behoeften. 

Een slimme kennisbank is de 

uitkomst.

“Onze investering in een kennisbank betekende dat wij het aantal 
supportaanvragen dat bij ons binnenkwam, drastisch zagen afnemen. 
Partners kregen wat ik de allerbeste service noem, namelijk dat ze nooit 
meer een ticket hoeven te maken.”
— Mike Cartwright, Chief Partner Solutions bij Expedia® Affiliate Network

http://zendesk.nl/guide
https://www.zendesk.nl/resources/scaling-self-service/
https://www.zendesk.nl/resources/searching-for-self-service/
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Ingebouwde support
De verwachtingen van de klant zijn hoger dan ooit: 

ze gaan er meestal vanuit dat ze onmiddellijk kunnen 

worden geholpen. Hier is vaak native support op uw 

website of binnen uw mobiele app nodig.

Daarnaast zorgt native support ervoor dat klanten meer 

tevreden blijven omdat ze niet eerst ergens anders heen 

hoeven. Met probleemloze support op verschillende 

apparaten en met verschillende besturingssystemen 

blijft de consistentie van uw merk beter behouden.

Een uniforme ervaring voor agenten
Voor het verbinden van gesprekken via al deze kanalen 

is een geïntegreerde werkruimte voor uw agenten 

nodig waarmee ze eenvoudig kunnen antwoorden 

zonder dat de ervaring voor uw klanten onnatuurlijk 

wordt. Een agent moet bijvoorbeeld follow-up leveren 

voor een chatgesprek via e-mail om gedetailleerde, 

stapsgewijze instructies te geven.

In de Agent Workspace, onderdeel van de Support Suite, 

kunnen agenten klanten via verschillende kanalen van 

antwoord voorzien, waaronder chat, e-mail, voice en 

berichten via sociale media, alles vanuit één plek. 

Zo wordt het gesprek voortgezet via het meest logische 

kanaal en ervaren klanten het gemak en de persoonlijke 

ervaring die ze verwachten.

Klanten hebben met onze Web 
Widget toegang tot kennis, 
kunnen een live chat starten, 
krijgen support via berichten 
en kunnen u bellen of e-mailen, 
alles als onderdeel van dezelfde 
ervaring. Hoog presterende 
klantenserviceteams gebruiken 
32% vaker Web Widget, volgens 
benchmarkdata.

“We zijn erg blij met de Web Widget. Gebruikers hoeven niet 
meer naar relevante informatie op zoek te gaan, omdat ze deze 
aangeboden krijgen.”
— Tom Saul, Head of Marketing bij Flare Apps

https://www.zendesk.nl/embeddables/
https://www.zendesk.nl/embeddables/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
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Geavanceerde tools
Voor het voeren van natuurlijke gesprekken met uw klanten via verschillende kanalen zijn achter de schermen 

geavanceerde tools nodig die waarde genereren zonder problemen te veroorzaken. Hier volgt een paar 

voorbeelden van onze tools:

Context van de klant
Het tijdperk van omnichannel-support heeft het bieden 

van een geïntegreerde klantervaring ingewikkelder 

gemaakt. Maar het maakt klanten niet uit hoe moeilijk 

het voor u is: als ze zichzelf tot drie keer toe moeten 

herhalen op drie verschillende kanalen, zullen ze er 

geen goede indruk van uw bedrijf aan overhouden.

Context voorziet agenten van de relevante informatie 

die ze nodig hebben om snellere, persoonlijkere 

antwoorden te kunnen geven zonder dat de klant zich 

bij elk contact opnieuw moet voorstellen.

Wij voorzien agenten van context door middel van een 

kaart met essentiële gegevens, die alle relevante details 

over de klant weergeeft die uw agent aan het helpen is, 

en een interactiegeschiedenis bevat die inzicht geeft in 

alle eerdere klantinteracties en gebeurtenissen.

Analyse en rapportage
Gesprekken kunnen alleen overal waar de klant zich 

bevindt plaatsvinden als teams beschikken over een 

analysetool die deze interacties effectief kan bijhouden 

en beheren. Anders tasten ze in het duister.

Met de juiste gegevens over uw gesprekken kunt u het 

volgende ontdekken: welke invloed een productupdate 

op de supportcases heeft, welke onderdelen van uw 

product of service voor de grootste vraag naar support 

bij klanten zorgt, en hoe effectief uw klantenservice 

daadwerkelijk is. Wanneer juist gebruikt kunnen 

analyses zorgen voor snellere responstijd, meer 

loyaliteit van klanten en het voorkomen van 

opvolgende problemen.

Zendesk Explore integreert gegevens van alle kanalen, 

zodat u zonder de draad kwijt te raken kunt meten hoe 

klanten contact hebben met uw merk, en analyses 

kunnen met verschillende teams worden gedeeld om 

meer inzicht te bieden.

http://zendesk.nl/explore
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Bedrijfsregels en 
routering

Naarmate het aantal klanten van uw bedrijf groeit, neemt 

naar alle waarschijnlijkheid ook het aantal gesprekken 

toe. En elke klant die een gesprek met u aangaat, heeft 

waarschijnlijk een uniek verzoek: de ene keer over 

verzendkosten, de volgende keer over het retourneren 

van producten en weer een andere keer in een andere 

taal. Uw agenten kunnen onmogelijk verstand hebben 

van elk productgebied, en al helemaal niet allemaal 

meerdere talen spreken.

Bedrijfsregels en routering stroomlijnen de 

ticketworkflows en maximaliseren de teamproductiviteit, 

waardoor uw support met uw bedrijf mee kan groeien. 

Met routering op basis van vaardigheden bijvoorbeeld 

kunt u op basis van expertise de juiste agent aan een 

bepaald gesprek toewijzen, of dat nu taal, regio, kanaal 

of productkenmerk is, zodat agenten alleen die tickets 

krijgen die ze efficiënt kunnen oplossen. Of u kunt met 

workflowtriggers en automatisering het aantal 

handmatige, repetitieve taken voor uw agenten 

minimaliseren. Gebruik bedrijfsregels en routering met 

standaardfuncties of pas ze aan uw specifieke behoeften 

aan.

Uitgebreide support 

Gebruik onze Marketplace-app om honderden tools 

te integreren voor dingen als workforcebeheer en 

agentproductiviteit, of gebruik ons open en flexibele 

CRM-platform Sunshine om gegevens van externe 

bronnen te koppelen en te begrijpen.

https://www.zendesk.nl/support/skills-based-routing/
https://www.zendesk.nl/apps/directory/
http://zendesk.nl/sunshine
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Krachtige kennis
Kennis is macht. Zo kan bij ons meer kennis leiden tot sterke supportgesprekken:

Supersterke 
agenten 

Snelheid is een belangrijke factor bij 

de vraag of klanten tevreden zijn met 

een supportgesprek. Als agenten 

onmiddellijk antwoorden kunnen 

vinden, zonder dat de ervaring wordt 

verstoord, verhoogt dat hun 

productiviteit en wordt de oplostijd 

voor uw klanten teruggebracht. 

Met voorgedefinieerde macro’s en 

aanbevolen artikelen die direct in 

een ticket worden gezet kunnen 

agenten bijvoorbeeld moeiteloos 

antwoord geven op veel 

voorkomende vragen.

Informatie die 
slimmer wordt 

Het beheren van een groeiende 

kennisbank kan lastig zijn. 

Supportinhoud blijft zelden lang 

goed: die moet voortdurend worden 

herzien en regelmatig worden 

bijgewerkt om relevant te blijven. 

Daarom loont het om uw team 

bijdragen te laten leveren aan uw 

kennisbank. Met Zendesk Guide 

kunnen agenten bijvoorbeeld 

feedback geven over kennis, ervoor 

zorgen dat inhoud vóór publicatie 

wordt goedgekeurd en controles 

inplannen zodat de juiste mensen 

artikelen maken en bijhouden. 

Zo wordt uw kennisbank steeds 

slimmer.

Suggesties op basis 
van kunstmatige 
intelligentie

Recent Zendesk-onderzoek bracht 

een overtuigend verband aan het 

licht tussen succes, de inzet van 

kunstmatige intelligentie en 

selfservice. Kunstmatige intelligentie 

blinkt uit in het soort werk dat tijd 

voor agenten vrijmaakt om 

complexere projecten aan te gaan 

en problemen op te lossen: een 

chatbot beveelt bijvoorbeeld 

automatisch relevante artikelen 

voor klanten aan opdat zij zelf de 

antwoorden op hun vragen kunnen 

vinden.

Kunstmatige intelligentie kan ook 

hiaten in uw hulpcentrum ontdekken 

door aanbevelingen te doen voor 

het schrijven van nieuwe artikelen 

en het update van bestaande 

artikelen. Als bijvoorbeeld steeds 

meer klanten vragen stellen over 

een nieuwe software-update, 

kunnen machines deze trend 

herkennen en de beste 

artikelonderwerpen voorstellen 

om klanten op effectieve wijze te 

voorzien van de antwoorden die 

ze nodig hebben.

https://www.zendesk.nl/guide/
https://www.zendesk.nl/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.nl/blog/content-cues/
https://www.zendesk.nl/blog/content-cues/
https://www.zendesk.nl/blog/content-cues/
https://www.zendesk.nl/blog/content-cues/


Eenvoudige gesprekssupport met Zendesk 22

05  Meer kanalen, 
meer oplossingen: 
een checklist voor succes

Er bestaat natuurlijk geen magische formule voor 

het bieden van geweldige supportervaringen op 

verschillende opkomende kanalen als WhatsApp en 

tegelijkertijd op traditionele kanalen als de telefoon. 

Uw succes hangt af van de mate waarin u klanten in 

staat stelt om natuurlijke gesprekken met uw bedrijf te 

voeren, ongeacht waar ze zich bevinden, welk apparaat 

ze gebruiken en wat hun vraag is.

Maar het is ook nodig om klanten naar het beste 

supportkanaal te leiden op basis van uw eigen 

resources. Het is bijvoorbeeld niet verstandig uw 

telefoonnummer als voorkeursmethode te vermelden als 

agenten alleen van 09:00 uur tot 17:00 uur beschikbaar 

zijn. Strategisch nadenken over de juiste supportkanalen 

voor uw gesprekken zorgt er niet alleen voor dat klanten 

minder moeite hoeven doen, maar stroomlijnt ook de 

support van uw bedrijf en betekent dat u uw personeel 

op een geschikte manier kunt verdelen.
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Checklist
Gebruik deze checklist met vragen om ervoor te zorgen dat uw klanten centraal blijft staan in uw 

besluitvorming.

Gemak:

 ☐ Waar op uw site hebben klanten op dit moment 

toegang tot support?

 ☐ Waar wilt u dat ze in de toekomst toegang tot support 

hebben?

 ☐ Bestaat de mogelijk tot zelfservice voor klanten?

 ☐ Kan er snel live contact met een echte persoon 

worden opgenomen?

 ☐ Bent u met uw huidige situatie in staat om een klant 

met supportgeschiedenis te herkennen als deze u via 

twee verschillende kanalen benadert? 

Complexiteit:

 ☐ Welk deel uw volume vereist probleemoplossing en 

interactie in beide richtingen met agenten?

 ☐ Hoe veel van dit volume is tijdgevoelig?

 ☐ Zijn er vragen die kunnen worden geautomatiseerd of 

afgehandeld door middel van zelfservice?

Context:

 ☐ Wie zijn uw primaire klanten: hoe oud zijn ze en waar 

wonen ze?

 ☐ Welke invloed heeft dit op de kanalen die u aanbiedt?

 ☐ Welke soorten vragen hebben klanten het meest?

 ☐ Zijn er vragen die kunnen worden geautomatiseerd of 

afgehandeld door middel van zelfservice?

 ☐ Bestaat er een manier om onmiddellijk realtime hulp 

van een persoon te krijgen?

 ☐ Hebben klanten toegang tot supportkanalen vanaf uw 

mobiele site of app? 

Kosten:

 ☐ Biedt u de eenvoudigste en efficiëntste kanalen voor 

klanten aan?

 ☐ Kan een prijziger kanaal het volume op andere 

kanalen potentieel verminderen?

 ☐ Kan een prijziger kanaal leiden tot hogere 

klanttevredenheid?

 ☐ Kunt u de kosten van een nieuw kanaal opvangen 

door zelfservice-opties in te bouwen of te verbeteren 

of de antwoorden op eenvoudige vragen te 

automatiseren?

De juiste mix van kanalen voor uw klanten en voor uw bedrijf is de mix die uw bedrijfsoperaties optimaliseert, niet de 

mix die ze verzwaart. U kunt snelle, persoonlijke en natuurlijkere gesprekken met uw klanten voeren als u ze naar 

het juiste kanaal voor het betreffende probleem leidt.
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Met de Zendesk Support Suite kunt u natuurlijke 

gesprekken met uw klanten hebben, waar zij zich 

ook bevinden. Kanalen worden gekoppeld zodat 

gesprekken naadloos plaatsvinden en agenten 

productiever zijn, en u kunt kostbare klantgegevens 

verzamelen om binnen het gehele bedrijf te delen. 

Als u begint met bepalen hoe u natuurlijke gesprekken 

met uw klanten kunt voeren waardoor ze niet te maken 

krijgen met de complexiteit van uw bedrijf, kunnen zij 

hun problemen met zo min mogelijk moeite oplossen en 

kunt u een geweldige supportervaring via elk kanaal 

aanbieden.

Neem contact met ons op 
voor meer informatie over de 
Support Suite.

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

