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Hoewel u bij die titel geen fraaie bokaal of medaille krijgt uitgereikt 

(wat trouwens wel leuk zou zijn), kunt u er trots op zijn dat de 

inspanningen van uw bedrijf erop zijn gericht om klanten te geven 

waar ze steeds meer behoefte aan hebben: zelfservice.

Waarom? Omdat de voordelen duidelijk zijn: klanten willen niet 

wachten. Door ze een geweldige zelfservice aan te bieden, laat 

u zien dat u hun tijd net zo waardeert als uw eigen tijd. 

En aangezien zelfservice de kosten van support verlaagt, 

klanttevredenheid verhoogt en de efficiëntie van agenten 

verbetert, is het gewoon een verstandige zakelijke keuze.

Hoewel uw kennisbeheerinspanningen vruchten beginnen af te 

werpen, hebt u steeds dat knagende gevoel dat uw organisatie 

beter kan presteren. Maar hoe tilt u uw kennisbeheerprogramma 

naar een hoger plan?

Als er een universele waarheid geldt voor kennisbeheer, dan is het 

wel dat het opstellen van een succesvol programma draait om een 

inspanning voor de lange termijn voor uw gehele organisatie. 

In deze gids laten wij u zien welk pad u kunt bewandelen, vanaf 

het neerzetten van een solide basis tot het ontstaan van een 

bedrijf waarin kennis daadwerkelijk centraal staat.

U bent kampioen 
kennisbeheer.

https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
https://www.techvalidate.com/product-research/zendesk-guide/facts
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Een solide basis neerzetten

Uw eerste stappen in het leggen van de basis voor een zelfservice-

ervaring die steeds wordt verbeterd, moet zijn gericht op het 

inzetten van de benodigde middelen: mensen en technologie.

De ruggengraat van uw programma wordt gevormd door teamleden 

met uitgebreide ervaring, technische vaardigheden en een inzet op 

kwaliteit. Wees er dus op voorbereid dat u alles moet doen om uw 

agenten succesvol te laten zijn. De noodzaak voor expertise komt 

voort uit de veranderende rol van de support medewerker. Nu tools 

die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie steeds krachtiger 

worden, is de traditionele eerstelijns support (waar basistickets 

worden afgehandeld) langzaam maar zeker aan het verdwijnen. 

Zo kan de Answer Bot van Zendesk eenvoudige vragen 

beantwoorden die traditioneel door beginnende medewerkers 

werden afgehandeld, waardoor nu agenten vrijkomen om aan 

complexere problemen te werken en betere relaties met klanten 

op te bouwen.

Hoewel de krachtige, zelflerende kwaliteiten van Answer Bot 

betekenen dat dit systeem zichzelf verder verbetert, hebt u ervaren 

agenten en kenniswerkers nodig om ervoor te zorgen dat Answer 

Bot steeds beter presteert. Omdat Answer Bot inhoud ophaalt uit 

uw kennisbank, kunnen uw agenten de logica verbeteren door dit 

systeem verder te trainen en concepten beter op elkaar af te 

stemmen. Zo zorgen zij ervoor dat klanten de juiste informatie 

krijgen en dat de kennisbank verder wordt gevuld met kwalitatief 

hoogwaardige inhoud die Answer Bot kan gebruiken. 

Honderden bedrijven maken al gebruik van Answer Bot en de cijfers 

spreken voor zich: supportorganisaties melden een hogere 

productiviteit van agenten, duizenden uren aan wachttijd van 

klanten zijn verdwenen, en sommige klanten merken dat tot 

22 procent van de vragen die zij krijgen wordt opgelost zonder dat 

er een agent bij betrokken is. En naarmate bots de komende jaren 

nog verder worden ontwikkeld, zullen zij nóg complexere 

problemen kunnen oplossen, waardoor de overhead nóg verder 

afneemt en agenten zich meer kunnen richten op ingewikkelde 

problemen, klantloyaliteit, klantbehoud en het zo goed mogelijk 

bijhouden van uw kennisbank. 

Betrek agenten bij het maken 
van inhoud

Sommige agenten vertonen mogelijk wat weerstand als ze worden 

gevraagd bij te dragen aan de inhoud van de kennisbank, dus wijs 

ze in het begin vooral op de waarde van goede kennis, door ze de 

inhoud te laten zien wanneer ze supporttickets beantwoorden. Zo 

zullen agenten de waarde en toegenomen productiviteit inzien die 

hoort bij het hebben van goede inhoud in uw kennisbank om 

veelvoorkomende vragen van klanten te beantwoorden. Ook zullen 

ze het belang inzien van het vastleggen van diepgaande of nieuwe 

kennis die nu alleen nog maar bij bepaalde agenten bekend is.

Organisaties die zich richten op het opbouwen en bijhouden van een 

solide kennisbank en die deze in de loop van de tijd steeds verbeteren, 

zien dat de tijd tot een oplossing gemiddeld met 23 procent wordt 

ingekort, dat er gemiddeld 20 procent minder tickets wordt heropend 

en dat de klanttevredenheid gemiddeld met 2 procent toeneemt. Deze 

organisaties, die vallen in de categorie “flexibele verbeteraars”, verdelen 

het maken van artikelen voor de kennisbank onder hun teamleden, 

omdat ze weten dat agenten en andere kenniswerkers in hoge mate 

verantwoordelijk zijn voor het succes van goede inhoud. Zet uw team 

dus in als u wilt dat uw kennisbank steeds beter wordt.

Gezien deze statistieken is het van cruciaal belang dat uw agenten 

inzien dat het vastleggen van kennis in de organisatie belangrijk is. 

Alleen zo kunt u met uw zelfservice-opties een toenemend aantal 

vragen beantwoorden en problemen oplossen. Eén belangrijke manier 

om dit te realiseren, is door het voor agenten gemakkelijk te maken de 

inhoud die zij in individuele tickets schrijven om te zetten in artikelen 

voor de kennisbank. Een ander belangrijk onderdeel van een helpcenter 

in topvorm is het steeds vernieuwen en verbeteren van bestaande 

artikelen. Dus naast het maken van nieuwe inhoud, moeten uw agenten 

ook niet geoptimaliseerde inhoud markeren en verbeteren. Wanneer 

agenten het maken van inhoud eenmaal goed in de vingers hebben, 

en steeds vaker informatie gaan toevoegen, kunt u uw focus verleggen 

naar kwaliteit. U zult dan ontdekken welke agenten teksten kunnen 

redigeren en een specialisatie in een bepaalde vaardigheid hebben, 

zodat u uw kennisbeheerproces nog verder kunt afstemmen.

De Knowledge Capture-app

Een uitstekende tool om agenten te stimuleren artikelen toe te voegen 

en te verbeteren, is de Knowledge Capture-app, waarmee zij de kennis 

in de Zendesk-omgeving kunnen raadplegen, er naartoe kunnen linken, 

en zowel interne als externe inhoud (voor de klant) kunnen maken. 

De Knowledge Capture-app raadt agenten relevante artikelen aan, 

waardoor ze snel en nauwkeurig tickets kunnen beantwoorden, zodat 

ze goede inhoud tijdig op waarde leren schatten. Als ze iets zien wat 

niet meer actueel of onjuist is, kunnen ze die inhoud markeren, zodat die 

kan worden gecontroleerd. Met het markeren wordt een workflow voor 

een content manager gestart. Deze content managers kunnen in het 

kennisbeheerdashboard zien welke agenten de meeste inhoud 

markeren en toevoegen, en hoe effectief die inhoud is.

https://www.zendesk.nl/answer-bot/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
https://www.zendesk.nl/guide/features/knowledge-capture-app/
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Nu uw agenten zijn betrokken bij het schrijven van inhoud en 

gebruikmaken van Answer Bot, de Knowledge Capture-app en 

Teampublicaties, is het tijd om na te denken over hoe u de 

transformatie naar een bedrijf waarin kennis centraal staat afrondt, 

en hoe u kennis steeds hergebruikt en verbetert. Uw doelen zouden 

moeten zijn:

• Relevante kennis blijven vastleggen en bijhouden

• Een kader scheppen voor kennisbeheer

• Verandering in uw organisatie stimuleren en betrokkenheid 

op peil houden; verwoord de voordelen, stimuleer 

teamwork en beloon degenen die bijdragen leveren

Nadat inhoud is gemarkeerd om te worden verbeterd, kunnen 

content managers met de functie Teampublicaties duidelijke 

workflows instellen voor degenen die artikelen schrijven, 

goedkeuren en publiceren. Deze stadia (Werk in uitvoering, Gereed 

voor controle, Gereed voor publicatie en Gepubliceerd) zorgen 

ervoor dat het proces van het maken van inhoud volgens een vast 

schema blijft lopen en de kwaliteit gegarandeerd is. Content 

managers kunnen updates voor artikelen ook rechtstreeks toewijzen 

aan teamleden. Zo zorgen zij ervoor dat agenten met relevante 

expertise wordt gevraagd te helpen bij het verbeteren van inhoud 

en het vastleggen van kennis in de organisatie.

Ook kunt u uw kennisbeheeractiviteiten verder uitbreiden met 

analysetools en zelflerende systemen, zoals de functie 

Aanwijzingen voor benodigde inhoud, die ervoor zorgt dat u 

steeds de juiste inhoud in uw kennisbank hebt. ‘Aanwijzingen 

voor benodigde inhoud’ is een functie die veelgestelde vragen 

van klanten identificeert, en als er nog geen antwoord bestaat of 

de huidige inhoud moet worden bijgewerkt, wordt dat inzicht 

gemeld. Doordat 'Aanwijzingen voor benodigde inhoud' deze 

kennislacunes identificeert, begrijpen content managers beter 

welke kansen er zijn om de inhoud van het helpcenter te 

verbeteren, waarna zij vervolgens tools zoals Teampublicaties 

kunnen inzetten om taken toe te wijzen, zodat artikelen worden 

verbeterd of er nieuwe artikelen worden geschreven.

Word een organisatie waarin 
kennis centraal staat

Zoals eerder vermeld, zorgt Teampublicaties voor heldere workflows 

voor het maken, bewerken en publiceren van inhoud, maar als een 

organisatie waarin kennis centraal staat, kunt u ook overwegen 

bepaalde rollen in het leven te roepen die ervoor zorgen dat kennis 

up-to-date blijft en door de juiste personen wordt goedgekeurd:

Door deze rollen in te stellen, kunt u 
ervoor zorgen dat uw team effectiever 
samenwerkt, en uw klanten en agenten 
over de inhoud beschikken die ze nodig 
hebben.

Auteurs:

Auteurs of schrijvers worden soms ook wel 

kenniswerkers genoemd, maar dit kunnen ook 

gewoon uw agenten zijn. Dit zijn in ieder geval de 

mensen die artikelen voor uw kennisbank schrijven 

en kiezen in welk gedeelte of welke categorie van 

uw kennisbank een artikel moet komen te staan, 

voordat zij het artikel doorsturen naar een reviewer. 

Auteurs met een bepaald specialisme worden vaak 

als categorie-eigenaar aangewezen.

Uitgevers:

Na goedkeuring wordt het artikel door de uitgever 

gepubliceerd. Deze rol is niet alleen verantwoorde-

lijk voor de implementatie, maar vaak ook voor het 

onderhoud van de kennisbank. Uitgevers kunnen 

worden onderverdeeld in kennisbankeigenaren, die 

verantwoordelijk zijn voor de tactische uitvoering 

van het kennisbeheerprogramma.

Goedkeurders:

Nadat een artikel is geschreven, wordt dit naar 

een goedkeurder gestuurd, die het leest, redigeert 

en ervoor zorgt dat de kwaliteit op peil is voordat 

het artikel wordt gepubliceerd. Het is ook de 

verantwoordelijkheid van de goedkeurder om elk 

artikel van de juiste labels te voorzien. 

https://www.zendesk.nl/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
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De voordelen van zelfservice, voor uw klanten, team en uw bedrijf, zijn 

gigantisch. Realisatie van deze voordelen kost enig werk en enige 

voorbereiding. Hoewel de hele operatie soms overweldigend kan lijken, 

wordt alles veel eenvoudiger als u zich op de belangrijkste zaken 

concentreert:

Stop nooit met verbeteren

Begin met een solide basis

Succes begint met het juiste talent; 

deskundige, toegewijde agenten die support 

van hoge kwaliteit leveren, en tools, oftewel 

technologie, die geweldige zelfservice-

support mogelijk maken voor uw klanten. 

En dankzij Answer Bot kunnen meer klanten 

gebruikmaken van zelfservice, waardoor er 

meer agenten vrijkomen die zich kunnen 

richten op complexere problemen en het 

opbouwen van betere klantrelaties. 

Creëer kwalitatief hoogwaardige 
inhoud

Voor zelfservice-support is inhoud van hoge 

kwaliteit nodig, zodat klanten hun eigen 

problemen kunnen oplossen. Gebruik de 

Knowledge Capture-app, zodat uw agenten 

op een consistente manier artikelen voor de 

kennisbank kunnen schrijven en bijwerken.

Word een organisatie waarin 
kennis centraal staat

Bouw een kader voor het maken en 

verbeteren van de inhoud van uw 

kennisbank. Gebruik Teampublicaties 

om samen aan inhoud te werken en 

bepaalde rollen te hanteren, zoals auteurs, 

goedkeurders en uitgevers, zodat de 

verantwoordelijkheden voor inhoud zijn 

verdeeld, en gebruik ‘Aanwijzingen voor 

benodigde inhoud’ om kennislacunes te 

vinden die kunnen worden verbeterd.

Een artikel maken of bewerken 
met Teampublicaties

Werk in uitvoering Gereed voor review Gereed voor publicatie Gepubliceerd

Als meer wijzigingen nodig zijn, 
ontvangt agent een melding 

in zijn e-mail

ROL STATUS VAN ARTIKEL

Voegt labels 
toe

Keurt artikel 
goed

Wacht op 
publicatie

Publiceert 
artikel

Controleert 
artikel

Maakt of 
bewerkt
artikel

Kiest een 
sectie om 

artikel in onder 
te brengen

Dient artikel 
voor review in

Auteur 
(Agent)

Goedkeurder
(content manager)

Uitgever
(content manager)
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Conclusie
Wij hopen dat u met deze gids uw kennisbeheer-

inspanningen naar een hoger niveau kunt tillen, maar 

de gids vormt zeker niet het laatste woord over dit 

onderwerp. Ga naar Zendesk om te ontdekken hoe 

u zelfservice kunt blijven aanpassen om in de behoeften 

van uw klanten te voorzien. 

https://www.zendesk.com/blog/tags/zendesk-guide/

