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Waarom u nu een helpcenter nodig hebt:

• Verhoog de klanttevredenheid 

door betere service te verlenen en 

te voorzien in de behoeften van 

klanten die de voorkeur geven aan 

zelfservice. 

• Verlaag de kosten en verhoog de 

efficiëntie door een einde te maken 

aan steeds terugkerende activiteiten, 

zodat agenten zich kunnen richten 

op strategische taken. 

• Laat uw bedrijfscommunity groeien 

en bouw hechtere relaties op tussen 

uw onderneming en uw klanten.

Ze zijn technischer onderlegd dan ooit en kiezen 

het liefste voor zelfhulp om hun eigen problemen 

op te lossen en vragen beantwoord te krijgen. Jaren 

onderzoek door ICMI heeft aangetoond dat klanten 

liever zelf hun problemen oplossen via de kanalen 

van hun keuze. Verder zoeken klanten alleen 

rechtstreeks contact nadat ze eerst de zelfhulpopties 

hebben geprobeerd. Dit wordt gestaafd door 

gegevens van American Express, die ontdekte 

dat 48% van klanten liever een medewerker van 

de klantenservice spreekt wanneer ze met een 

ingewikkeld probleem te maken hebben, maar 

slechts 16% heeft een voorkeur voor deze methode 

bij eenvoudige problemen. 

Het doel van dit artikel is eenvoudig: wij willen 

u helpen bij het bouwen van een alles-in-een 

kennisbank, community en klantenportal. Dat kan 

allemaal worden gerealiseerd met een helpcenter 

zoals Zendesk Guide.

Uw klanten hebben het druk. Ze willen zelf op zoek naar antwoord 
op hun vragen, op het moment dat zij dat willen en een manier die 
hun het beste uitkomt.

http://www.icmi.com/Resources/Research/2015-Smarter-Service-for-the-Connected-Consumer/thankyou/1
http://about.americanexpress.com/news/docs/2012x/axp_2012gcsb_us.pdf
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1
Planning: begin met doelen 
stellen

2
Meet verbetering

Het is vanaf de eerste dag belangrijk om te meten 

hoe uw helpcenter het doet. Houd zaken 

bij zoals:

• Analysestatistieken van de community

• Tijd tot oplossing

• Percentage problemen dat wordt opgelost 

door medewerkers in verhouding tot het 

aantal dat wordt opgelost via het helpcenter 

Aan de hand hiervan krijgt u inzicht in hoeverre uw 

helpcenter effectief is en welke gebieden verbeterd 

moeten worden.

Het is ook erg belangrijk om bij te houden welke 

inhoud uw klanten raadplegen. Als u dit weet, kunt 

u bepalen van welke inhoud u meer nodig hebt, 

over welke onderwerpen en over welke veelgestelde 

vragen. 

De eerste en belangrijkste stap is om te bepalen wat 

u hoopt te realiseren, of u nog maar net bent gaan 

nadenken over het opzetten van een helpcenter of 

aan het kijken bent hoe u verbetert wat u al hebt. Is 

uw doel om het aantal supporttickets te verminderen 

dat bij uw medewerkers wordt ingediend? Of 

wilt u alleen de relatie tussen en betrokkenheid 

van uw klanten en werknemers koesteren? Denk 

eens na over wat voor invloed een helpcenter op 

klantloyaliteit kan hebben. 

Dit zijn slechts enkele ideeën om over na te denken 

maar het belangrijkste is om de juiste doelen 

te identificeren voor uw bedrijf en om hierover 

overeenstemming te bereiken met de belangrijkste 

betrokkenen.
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Deelname en betrokkenheid 
van werknemers

Zelfservice betekent niet dat u een website maakt en 

verder geen betrokkenheid toont. Uw werknemers 

moeten een actieve rol vervullen. Zo laat u zien dat u 

luistert en waarde hecht aan gedrag en feedback van 

klanten.

En met medewerkers bedoelen we niet alleen het 

klantenserviceteam, maar iedereen: 

• Marketing: zie hoe klanten op elkaar 

reageren en koester die relaties. Het 

helpcenter is ook een prima middel om uw 

enthousiaste klanten te identificeren en leren 

kennen. 

• Product en support: help vragen te 

beantwoorden en reageer op opmerkingen. 

Als deze afdelingen samenwerken kunnen 

ze leren van de community en met de 

opgedane kennis de feedbackcyclus 

versnellen. Ook kunnen ze van de 

gelegenheid gebruikmaken om naar ideeën 

te luisteren van klanten en feedback te 

verzamelen. 

• Sales: door actief te zijn in het helpcenter 

heeft uw afdeling Sales, de afdeling van 

uw onderneming in de frontlinie, intensief 

contact met uw klanten. Het helpcenter geeft 

ook prima inzicht in actieve salescycli.

3
Mobiel is niet slechts een “optie”

Het is belangrijk om een naadloze ervaring aan 

te bieden, zodat klanten hetzelfde serviceniveau 

krijgen, of ze nu uw helpcenter op een laptop, tablet 

of telefoon bezoeken.

Zoals opgemerkt in het rapport Zendesk 

Benchmark, is de opkomst van de mobiele 

consument overduidelijk. Iedereen weet inmiddels 

dat met de komst van smartphones en tablets er 

een verschuiving naar mobiele apparaten heeft 

plaatsgevonden; deze trend is duidelijk te zien in de 

voorkeuren die de consument heeft op forums en in 

helpcenters van bedrijven. 

Niet alleen is een naadloze mobiele ervaring 

belangrijk, maar een 'mobiel als eerste'-strategie 

heeft voor veel consumenten een hoge prioriteit. 

Volgens ICMI, denkt 50% van consumenten dat 

support-apps voor mobiele apparaten een belangrijk 

kanaal zijn.

https://www.zendesk.nl/blog/customer-service-data-q2-2013/
https://www.zendesk.nl/blog/customer-service-data-q2-2013/
http://www.icmi.com/~/media/Files/Resources/Research/Reports/2015RR-SmarterService-ConnectedConsumer.ashx
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Een van de beste manieren om feedback van klanten 

te krijgen, is door ernaar te vragen: Vonden ze 

waar ze naar zochten? Hebben ze suggesties voor 

verbeteringen? Met een kleine enquête kunt u heel 

veel bereiken als het gaat om het realiseren van een 

meeslepende gebruikerservaring.

5
Richt u op de gebruikerservaring

De gebruikerservaring is ongelofelijk belangrijk. 

Zelfs als u alles prima voor elkaar hebt en mensen 

de weg naar uw site kennen, blijven ze waarschijnlijk 

niet lang en komen ze mogelijk niet meer terug als 

u uw bezoekers geen goede ervaring aanbiedt. 

Een onderzoek van Consumer Reports heeft 

aangetoond dat meer dan de helft van Amerikanen 

zijn winkelwagen gevuld achterlaat of een probleem 

onopgelost laat als de klantervaring die ze hebben 

(persoonlijk of virtueel) negatief is. 

Het is uiterst belangrijk om klanten gemakkelijk 

te laten navigeren naar wat het belangrijkste is. 

De zoekfunctie is bijvoorbeeld een belangrijke 

functie waar uw klanten mee werken. Zorg dat deze 

functie gemakkelijk is te vinden en gebruiken. Stel 

uzelf de volgende vragen: Kan ik de zaken leveren 

en promoten die mijn klanten het belangrijkste 

vinden? Kan ik alle inhoud op een effectieve manier 

organiseren?

Het is ook belangrijk om iets te maken dat visueel 

aantrekkelijk is, om klanten een plaats te geven waar 

zij hun tijd aan willen besteden. Overweeg om geluid 

en beeld toe te voegen. Veel klanten verwachten 

niet alleen tekst op een website maar ook zaken 

zoals video's, webinars en afbeeldingen. Raadpleeg 

de kennis van uw web- of designteam om te zien 

wat aanbevolen werkwijzen zijn, en test alles zeer 

grondig voor uw site online gaat! Uw helpcenter is 

werk in uitvoering, dus kijk naar wat werkt en wat 

niet, en breng tijdig de nodige aanpassingen aan.

6
Zet uw marketinghoed op!

Wat is het nut van een helpcenter als niemand er 

gebruik van maakt? Nadat u uw technologie hebt 

gekozen, stelt u uw doelen op en maakt u uw 

website. Vervolgens moet u gebruikers bewegen 

het helpcenter te bezoeken. Het is belangrijk dat 

u bij deze stap uw marketingteam betrekt (of denk 

op zijn minst zelf als een marketeer): Hoe nodigt 

u bezoekers uit of hoe trekt u hun aandacht? Hoe 

gaat u de site of onderdelen ervan promoten? 

Zijn er manieren om de community in te zetten ter 

ondersteuning van andere marketingprogramma's?

http://www.consumerreports.org/cro/news/2015/05/bad-customer-service/index.htm


Het vervolg?
Met de juiste partner en het juiste advies, lijkt het 

opzetten en onderhouden van uw helpcenter 

gemakkelijker dan het is. Bepaal al vroeg uw doelen 

zodat zij uw implementatie kunnen begeleiden 

en houdt altijd uw klanten voor ogen wanneer u 

beslissingen neemt. Nadat uw helpcenter is opgezet, 

kunt u meteen het succes ervan gaan meten. 

Succes dat alleen maar zal toenemen als u zichtbaar 

betrokken blijft.

Bekijk enkele fantastische helpcenters 
in actie.

Neem vandaag nog Zendesk Guide 
in gebruik!

https://www.pinterest.com/zendesk/beautiful-help-centers/
https://www.zendesk.nl/help-center/

