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Wanneer bedrijven een nieuwe fase ingaan, kunnen concurrerende 

productfuncties, ambitieuze inkomstendoelstellingen of 

winstmarges de noodzaak overschaduwen van het opschalen 

van de klantenservice wanneer het aantal klanten toeneemt en 

bedrijfsactiviteiten complexer worden.

Het begin van een nieuw hoofdstuk van uw bedrijf is een ideaal 

moment om uw klantenservice op een slimme manier op te schalen. 

In deze whitepaper leest u hoe en waarom. Deze whitepaper laat u 

zien dat u en uw agenten de activiteiten al uitvoeren die nodig zijn 

om elke dag een uitstekende zelfservice te bieden. Door slimmer in 

plaats van harder te werken, kunt u deze inspanningen omzetten in 

een fantastische zelfservicestrategie.

In het rapport Knowledge Management Will Transform CRM 

Customer Service (Kennismanagement zal CRM-klantenservice 

veranderen) van Gartner is te lezen dat CIO's de kosten voor 

klantensupport met 25% of meer kunnen verlagen door een 

goede kennisbeheerdiscipline. Om te beginnen is aangetoond dat 

online zelfservice en proactieve meldingen oproepen naar een 

contactcenter kunnen voorkomen, aldus het rapport Win Funding 

For Your Customer Service Project.(Zorgen voor financiering van 

uw klantenserviceproject) van Forrester. Door de levering van 

contextuele kennis aan een werknemer of een klant te verbeteren, 

wordt de beantwoordingsduur met 20 tot 80% verkort. Daarnaast 

resulteert een aanzienlijke kennisbank in een 35% kortere 

opleidingsduur van nieuwe klantensupportmedewerkers, volgens het 

rapport van Gartner. 

Het idee om tijd en middelen te investeren in het opbouwen van een 

infrastructuur voor zelfservice, kan afschrikken. Sommige mensen 

denken zelfs dat dit niet realistisch is. Supportmanagers gaan ervan 

uit dat zelfservice een berg werk met zich meebrengt voor wat 

betreft schrijven, strategieën ontwikkelen en onderhoud uitvoeren. 

Zelfservice voor klanten:  
u doet het al
Bouw uw kennisbank op een stevige fundering waarvan  
u niet wist dat die al bestond.

Het is voor het slagen van een zelfservice-initiatief inderdaad nodig 

dat werkstromen worden aangepast. Er moeten verwachtingen 

worden vastgesteld door de bedrijfsleiding en intern moet iemand 

de relevantie en het succes ervan bijhouden voor zowel klanten 

als werknemers, en communiceren met belanghebbenden binnen 

het hele bedrijf. Het vereist een consistente investering, zoals het 

doorsturen van klanten en werknemers naar de kennisbank via links 

in tickets, om echt de vruchten te kunnen plukken. In een artikel in 

Harvard Business Review raadt Michael Redbord, VP voor services 

en support bij HubSpot, aan om een fulltimemedewerker in te 

zetten voor het opbouwen van die kennisbank en het bieden van 

informatieve klantensupport. Wellicht bent u die persoon?

Bij organisaties met volgroeide — en zich 
nog ontwikkelende — klantenservice-
activiteiten is de fundering echter al 
gelegd. Wij zullen u laten zien dat u al:

1. Kennisbankartikelen schrijft

2. Bepaalt welke kennisbankartikelen moeten worden 

geschreven

3. Fantastische ervaringen ontwerpt

4. De juiste mensen voor het werk aanneemt

5. Onderwerpspecialisten identificeert

6. Inhoud uit uw ontluikende kennisbank gebruikt om 

klanten te helpen

https://www.zendesk.nl/resources/gartner-knowledge-management-will-transform-crm-customer-service
https://www.zendesk.nl/resources/gartner-knowledge-management-will-transform-crm-customer-service
https://www.zendesk.nl/resources/forrester-win-funding-customer-service-project
https://www.zendesk.nl/resources/forrester-win-funding-customer-service-project
https://www.zendesk.com/blog/knowledge-management-power/
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Ik weet niet hoe ik artikelen voor een kennisbank 

moet schrijven.

Onze agenten hebben het veel te druk om 

kennisbankartikelen te schrijven, er onderzoek 

naar te doen of artikelen bij te werken.

Ik weet niet hoe ik een fantastisch zelfservice-

ervaring voor onze klanten moet creëren.

Ik weet niet wat voor soort mensen ik moet 

aannemen om zelfservice-inspanningen te 

ondersteunen.

We ontvangen elke dag een grote 

verscheidenheid aan vragen van onze klanten. 

We weten niet met welke onderwerpen we 

moeten beginnen.

Het opbouwen van uw klantenservice-activiteiten is een kwestie van het centraliseren 

van de kennis die intern al aanwezig is. U weet wie uw onderwerpspecialisten zijn. 

Zij begeleiden klanten bij knelpunten en complexe problemen en bieden persoonlijk 

afgestemde expertise op elk niveau. Zij vormen uw projectmanagementteam en ze 

nemen mogelijke obstakels vaak al waar voordat u erover hoort of voordat uw klanten 

ermee te maken krijgen. Zij zijn uw salesmedewerkers die, tijdens het onderhouden 

van uw klantrelaties, de wensenlijsten van uw belangrijkste accounts behandelen. Deze 

contactpunten vormen een schat aan klant- en productinformatie. 

Uw agenten schrijven voortdurend kennisbankartikelen. Ze hebben de vorm van 

interne antwoorden op openstaande tickets in plaats van zelfservice-inhoud. Misschien 

schrijven uw agenten zelfs wel veel meer dan nodig is wanneer ze steeds dezelfde 

vragen beantwoorden die dag in dag uit binnenkomen. Het analyseren van uw tickets, 

die bol staan van de gegevens, is een fantastische manier om aan de slag te gaan. 

De antwoorden die agenten voor tickets schrijven, kunnen en moeten via een paar 

eenvoudige stappen worden omgezet in kennisbankartikelen, en vaak gebeurt dit ook. 

Veel van de aanbevolen werkwijzen die uw klantenserviceteam dagelijks gebruikt, 

werken ook voor zelfservice. Zorg dat informatie gemakkelijk te vinden is, gebruik 

merkgebonden boodschappen om het product en eventuele bijbehorende uitdagingen 

te beschrijven en wees empatisch. Dit is allemaal van toepassing, of u nu een klant 

helpt of een functionele, nuttige kennisbank ontwerpt. 

Veel van de vaardigheden die u al zoekt—en cultiveert—in supportagenten, kunnen ook 

worden gebruikt bij het opbouwen van een kennisbank. Uitstekende schrijfvaardigheid, 

empathie en geduld zijn bijvoorbeeld stuk voor stuk kwaliteiten die leden van uw team 

moeten bezitten om succesvol te zijn. Wie in de groep heeft de beste schrijfvaardigheid 

laten zien of heeft een bewezen flair in communiceren? Zijn er mensen die behoefte 

hebben aan een grotere uitdaging of die hogerop willen binnen uw organisatie? Dat zijn 

misschien de juiste mensen om het voortouw te nemen bij het initiatief.

Het is een flinke klus. U kunt echter overal inhoud voor zelfservice vinden, als u maar 

weet waar u moet zoeken. Profiteer van de mogelijkheid om uw kennisbank te vullen 

met inhoud die uw team al heeft geïdentificeerd als bekende vragen en problemen. 

Zelfservice ontwikkelt deze ideeën nog een paar stappen verder. Besteed bijvoorbeeld 

extra aandacht aan one-touch tickets—de tickets die met een eenvoudige reactie 

worden opgelost—en aan uw veelgebruikte openbare macro's. Deze inhoud bestaat al 

en kan snel aan uw groeiende kennisbank worden toegevoegd. 

Mythe Werkelijkheid

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203663976-Best-practices-Finding-issues-to-populate-your-knowledge-base
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/posts/115001278468-Fine-Tuning-The-beauty-of-Self-Service-Why-the-best-ticket-is-the-one-never-created-?_ga=2.113204292.1556939678.1504818829-483746619.1496958872
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Oké, ik luister. Het vervolg?
Houd vooral in gedachten dat dit een marathon is, geen 
sprint. Een kennisbank is een dynamische afspiegeling 
van voortdurend veranderende klantbehoeften, die 
met toekomstvisie en planning worden opgeschaald in 
overeenstemming met uw activiteiten en uw groeiende 
klantenbestand.

Probeer Guide — de slimme kennisbank die uw interne 
know-how aanboort en aan het werk zet. 
 
zendesk.nl/guide

http://zendesk.nl/guide

