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Meer gesprekken leiden tot betere 
relaties. Dit geldt voor het leven en 
voor de klantenservice. 
Bij vrienden is het niet zo moeilijk om een gesprek te 

beginnen, ook niet op Facebook, maar bij een klantenservice 

kan dit een heel stuk lastiger zijn. Vermenigvuldig het aantal 

klanten met het aantal beschikbare communicatiekanalen 

en het gemak waarmee klanten vanaf hun mobiele apparaat 

kunnen communiceren en opeens is het nogal veel om bij te 

houden.

Zonder strategie en oplossing voor alle kanalen, vinden 

gesprekken met klanten geïsoleerd plaats met verschillende 

tools of op verschillende systemen, waardoor de 

klantervaring nogal onsamenhangend is. Het is tegenwoordig 

net zo belangrijk om vragen van klanten te beantwoorden 

als om bij te houden waar en wanneer zij contact met u 

opnemen, en om elk gesprek voort te zetten op de plaats 

waar u was gebleven.

De veranderende definitie van 'goede 
service'

De digitale economie en de snelle aanvaarding van 

technologie heeft alles aan de klantervaring veranderd. 

Consumenten vertrouwen nog steeds veel op mond-tot-

mondreclame, maar tegenwoordig richten zij zich vaker op 

reviewsites, op mensen die zij niet kennen. Ook hebben ze 

vaker contact met bedrijven, zowel voor als na een aankoop, 

om vragen te stellen. 

Er is meer informatie beschikbaar, waardoor besluiten op 

basis van meer informatie worden genomen, en dat is 

prima, behalve als al die vragen van consumenten meer 

inspanningen van een bedrijf vergen. Hoe beter een bedrijf 

aan de verwachtingen van de klant voldoet, hoe hoger die 

verwachtingen stijgen. Het klinkt als een hele uitdaging, 

maar consumenten leggen de lat hoger voor ons, zodat wij 

klanten allemaal betere service verlenen.

Onderzoek van Loudhouse, gepubliceerd in The 

Multichannel Customer Care Report 2017, heeft de mate 

aangetoond waarin verwachtingen van consumenten de 

afgelopen drie jaar zijn gewijzigd. Consumenten verwachten 

nu meer van interacties met een klantenservice dan vroeger 

en vragen om een kortere tijd tot de oplossing, ongeacht via 

welk kanaal zij contact hebben met een bedrijf.

Betere klantervaringen met 
omnichannel betrokkenheid

https://www.zendesk.nl/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
https://www.zendesk.nl/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
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Zendesk-klantenservicerapport 2017

Van de ondervraagden was 61 procent minder geduldig met 

klantenservice dan vijf jaar geleden. Dit is een trend die tot 

lagere tevredenheidsscores kan leiden en klantloyaliteit kan 

uithollen. De bewuste consument van vandaag verwacht 

snel op een gemakkelijke en persoonlijke manier geholpen 

te worden.

Help uw team te voldoen aan de 
verwachtingen van de klant 

U kunt klanten geven wat ze willen, maar u hebt een 

engagementmodel nodig waarin u kunt meebewegen met 

de klant en tijdig in veranderende behoeften, voorkeuren 

en verwachtingen van de klant kunt voorzien. Waarschijnlijk 

wilt u een oplossing die meer doet dan alleen dat. Een 

ticket oplossen is prima, maar het onderliggende probleem 

ontdekken is beter. Een uitmuntende service is niet alleen 

tickets oplossen; het is uw klanten door en door kennen. 

Reactie Oplossing

E-mail: binnen een halve dag

Telefoon: onmiddellijk een reactie

Sociale media: binnen 2 uur
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61% was minder geduldig met 
klantenservice dan vijf jaar geleden

Een goede manier om uw klanten te leren kennen, is om ze 

keuzes te geven voor hoe en wanneer zij contact met uw 

bedrijf kunnen hebben. Het is niet alleen zo dat sommige 

klanten de voorkeur geven aan de telefoon en anderen 

liever zelfservice hebben; klanten willen gewoon over 

meerdere opties beschikken. Loudhouse ontdekte dat 

gedurende een periode van zes maanden 62 procent van 

klanten gebruikmaakte van meerdere kanalen wanneer zij 

iets kochten. 

De mogelijkheid om via alle kanalen een naadloze service 

aan te bieden of om kanalen strategisch in of uit te 

schakelen als uw bedrijf groeit, stelt bedrijven van allerlei 

omvang in staat te voldoen aan de verwachtingen van de 

klant. Een omnichannel oplossing verbindt alle kanalen 

met elkaar, zodat agenten gesprekken overal kunnen 

voortzetten, en overal toegang hebben tot de geschiedenis 

van de klant en de context van het probleem, waardoor 

support zowel nu als in de toekomst veel beter verloopt.
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Een keer is genoeg

Een kenmerk van een uitmuntende service is om het 

klanten gemakkelijk te maken contact met een bedrijf op 

te nemen en hulp te vragen. Maar, dit is het lastige voor 

veel bedrijven met support via meerdere kanalen. Wanneer 

kanalen door verschillende agenten worden bediend die 

met verschillende systemen werken, moeten klanten hun 

probleem, en elke stap die zij al hebben ondernomen om tot 

een oplossing te komen, bij elke agent herhalen.

Bij veel bedrijven is dit al jaren zo, maar dat hoeft nu 

niet meer. Onderzoek van Forrester, gepubliceerd in de 

Consumer Technographics North American Retail And 

Travel Customer Life Cycle Survey, Q1 2016 (US), heeft 

aangetoond dat 63 procent van respondenten graag tussen 

klantenservicekanalen wil wisselen zonder hun situatie 

steeds opnieuw uit te leggen.

En daar hebben ze helemaal gelijk in. Een oplossing die 

simultane gesprekken mogelijk maakt ongeacht kanaal, 

waartoe agenten vanaf één centrale plaats toegang hebben, 

geeft uw agenten alle context die zij nodig hebben om de 

vraag van de klant te beantwoorden en het probleem op te 

lossen zonder de klant te vragen zichzelf te herhalen. De 

agent en het bedrijf zijn ook beter af. Er wordt immers tijd 

bespaard omdat vragen niet herhaaldelijk hoeven te worden 

gesteld.

63% van respondenten wil graag 
van klantenservicekanaal kunnen 
wisselen zonder hun situatie steeds 
opnieuw uit te leggen.

Verbonden kanalen leiden tot meer inzicht

De productiviteitswinst gaat veel verder dan het achterwege 

laten van herhaling. Met een omnichannel strategie en 

oplossing kunnen bedrijven contact hebben met klanten 

daar waar de klant zich bevindt en bij elke interactie kan het 

bedrijf nuttige informatie inwinnen. 

Klanten kunnen een interactie beginnen op het kanaal dat 

zij het gemakkelijkst vinden. Misschien beginnen ze wel 

met zelfservice door in uw helpcenter naar een antwoord te 

zoeken. Daarna beginnen ze misschien een chatgesprek. 

Gelukkig weet de agent die het chatgesprek beantwoordt, 

welke artikelen de klant al heeft bekeken en de agent biedt 

niet hetzelfde artikel nog een keer aan in het chatgesprek. 

Wanneer agenten worden begeleid door een centrale bron 

met klantgegevens, kunnen zij beslissingen nemen op basis 

van gegevens in plaats van hun intuïtie.

En wanneer support is ingebouwd in uw app, hoeft u een 

klant nooit te vragen welke versie van de app die heeft, 

en welk apparaat die gebruikt. Agenten komen eerder bij 

de kern van het probleem en kunnen misschien ook zien 

hoe waarschijnlijk het is dat die klant tevreden zal zijn met 

de interactie. Agenten kunnen dan eventueel nog stappen 

nemen om voor een positieve ervaring te zorgen.

https://www.forrester.com/Consumer+Technographics+North+American+Retail+And+Travel+Customer+Life+Cycle+Survey+Q1+2016+US/-/E-sus3172
https://www.forrester.com/Consumer+Technographics+North+American+Retail+And+Travel+Customer+Life+Cycle+Survey+Q1+2016+US/-/E-sus3172
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De omnichannel oplossing van Zendesk

Verschillende klanten hebben verschillende behoeften en 

voorkeuren. Soms zijn zij een kanaal heel trouw. Soms hangt 

het af van welke dag ze hebben. De omnichannel oplossing 

van Zendesk biedt de flexibiliteit om elke klant te bedienen 

Antwoord op zijn gestelde vraag binnen 
een redelijke tijd. Het probleem dat de klant 
heeft, is in zo'n geval niet urgent of de klant 
wil of kan op dat moment geen gesprek 
voeren.

Snel en gemakkelijk contact. Deze klant 
verwacht dat op uw website antwoorden op 
veelgestelde vragen zijn te vinden en dat u 
op vragen anticipeert. 

Snelle hulp, vrijwel direct. Deze klant weet 
dat u er bent, dat u aan de andere kant zit te 
wachten. Wat klanten niet weten, is dat de 
agent inzicht heeft in hoelang de klant op 
uw website is geweest, of welke pagina's of 
Help-artikelen zij hebben bezocht. 

Contact met een mens van vlees en bloed. 
Het probleem van de klant is urgent of 
ingewikkeld, of ze willen zeker weten dat ze 
een medewerker krijgen te spreken.

Zendesk Support is de centrale hub waarin alle 
andere producten zijn geïntegreerd. Dankzij Support 
kunt u gemakkelijk reageren op e-mails of tickets die 
zijn gemaakt met webformulieren, en tickets volgen, 
prioritiseren en oplossen.

Zendesk Chat verbindt klanten met een agent die 
tijd heeft om een vraag te beantwoorden. Zendesk 
Chat kan ook inzicht geven in het traject dat de klant 
heeft afgelegd tot die een chatgesprek begint. Om 
het aantal chats te verminderen, kan Zendesk Web 
Widget eerst Help-artikelen voorstellen op basis 
van zoekcriteria, en daarna de optie aanbieden om 
te chatten. De kans is redelijk groot dat de klant die 
geen tijd heeft genomen om in het helpcenter te 
zoeken via de chatwidget snel vindt wat die zoekt.

Met Zendesk Talk kunt u gemakkelijk persoonlijke 
support bieden met slechts een hoofdtelefoon en 
internet. Daarmee hebt u alle toeters en bellen van 
een callcenter, maar zonder het gedoe.

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

“Ik zoek zelf het 
antwoord op. Ik 
weet zeker dat 
het antwoord al 
bestaat.”

of:

“Ik heb even een  
korte vraag.”

“Ik heb nu hulp 
nodig maar ik heb  
niet veel tijd.”

“Ik wil graag 
iemand spreken.”

Klant Wat de klant wil Hoe Zendesk kan helpen

en omnichannel support direct vanaf het begin op te zetten, 

zodat u uw engagementmodel later, wanneer uw bedrijf 

groeit, niet opnieuw hoeft te ontwerpen.

Zendesk Guide gaat nog een stap verder dan de 
gemiddelde kennisbank, doordat u hiermee een 
krachtig, aanpasbaar helpcenter kunt maken, en 
agenten de middelen in handen geeft om de inhoud 
van tickets om te zetten in artikelen, of om artikelen 
toe te voegen aan tickets. En met Answer Bot kunt 
u zelfs automatisch relevante artikelen voorstellen, 
zonder de hulp van een agent.
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Wat u met Zendesk kunt doen

Met de producten die samen de omnichannel oplossingen 

van Zendesk vormen kunt u op verschillende manieren 

uw bedrijfsdoelen realiseren. Zendesk-producten zijn 

vanaf het begin direct gemakkelijk te gebruiken en ze 

kunnen op vrijwel elke denkbare mogelijke manier worden 

geconfigureerd.

Met een Zendesk omnichannel oplossing kunt u met uw 

supportorganisatie direct vanaf het begin service van 

wereldklasse verlenen.

• Begin een gesprek dat nooit eindigt: het in gebruik 

nemen van een engagementmodel met geïntegreerde 

kanalen hoeft niet ingewikkeld of kostbaar te zijn. Met 

producten die zijn ontworpen om naadloos samen te 

werken, kan uw organisatie direct een beter begrip 

krijgen van de geschiedenis van een klant en de 

ervaring met uw bedrijf. Niet alleen verlopen interacties 

bij alle kanalen via Zendesk, maar u kunt die naadloze 

supportervaring ook integreren in uw website en mobiele 

app, zodat klanten nooit ver hoeven zoeken om hulp te 

vinden.

• Actief op alle kanalen: beschouw het Zendesk 

Developer-platform als uw ticket waarheen u ook 

wilt. Gebruik de open API's, het App Framework of 

het Channel Framework om krachtige integraties te 

maken en gemakkelijk klantcommunicatie van interne, 

merkgebonden of externe tools te integreren, of 

beoordelingen van reviewsites zoals Yelp, Reddit of 

andere populaire socialemediasites te integreren. U kunt 

Zendesk ook uitbreiden met een van de honderden tools 

van derden die beschikbaar zijn in de Zendesk Apps 

Marketplace. Dit is een florerend ecosysteem, klaar om te 

ontdekken.

• Zet gegevens om in inzichten waarop u actie kunt 

ondernemen: continue kanaalonafhankelijke gesprekken 

maken het gemakkelijker om het grote plaatje te zien, 

evenals de details van een klantinteractie. Zendesk legt 

tijdens elke interactie gegevens vast, of het nu is waar 

de klant op de site was voordat die om hulp vroeg, welke 

zoektermen die in uw helpcenter heeft opgegeven, of 

vanaf welk apparaat hij een aanvraag deed. Met Zendesk 

kunt u ook na elke interactie de klanttevredenheid 

bijhouden en met Net Promoter Surveys (NPS) kunt u 

bijhouden hoe merktrouw uw klant is. Dankzij een rijk 

aanbod aan contextinformatie kunt u vol vertrouwen in 

real-time, op gegevens gebaseerde bedrijfsbeslissingen 

nemen en omdat elke klantinteractie voortbouwt op de 

vorige, wordt het steeds gemakkelijker om verwachtingen 

te peilen en toekomstige voorkeuren of tevredenheid te 

voorspellen.

• Dankzij kunstmatige intelligentie levert u snel, slimme 

antwoorden: kunstmatige intelligentie heeft de toekomst 

en met Zendesk kunt u klanten de antwoorden geven die 

ze nodig hebben met een snelheid die menselijk gezien 

niet mogelijk is. Een functie in Zendesk Guide, genaamd 

Answer Bot, is een zelflerend systeem dat in de loop 

van de tijd alleen maar beter wordt. Answer Bot biedt 

automatisch antwoorden aan en kan heel gemakkelijk alle 

eenvoudige en terugkerende vragen afhandelen, zodat 

uw team zich kan richten op vragen en taken waarvoor 

meer tijd of persoonlijke aandacht nodig is.

http://developer.zendesk.com
http://developer.zendesk.com
https://developer.zendesk.com/rest_api
https://developer.zendesk.com/apps/docs/apps-v2/getting_started
https://developer.zendesk.com/apps/docs/channels-framework/introduction
https://www.zendesk.nl/apps/
https://www.zendesk.nl/apps/
https://www.zendesk.nl/answer-bot/
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Stelt u zich uw team voor als een 
winstcentrum

Voordelen zijn fantastisch, maar resultaten zijn veel beter. 

Door te investeren in een Zendesk omnichannel oplossing, 

kunt u onmiddellijk de winst zien en bereid u uw bedrijf 

of team tegelijk voor op langdurige groei in de toekomst. 

Forrester Consulting heeft de resultaten gepubliceerd van 

een onderzoek dat in opdracht van Zendesk is uitgevoerd 

en waarbij het potentiële investeringsrendement werd 

onderzocht van de ingebruikname van de productenreeks 

van Zendesk. Het rapport, The Total Economic Impact of 

Zendesk, toont aan dat ingebruikname van de oplossing 

van Zendesk meer dan $ 3,8 miljoen bedroeg bij de zeven 

organisaties die door Forrester zijn ondervraagd. 

De besparingen wegen op diverse vlakken op tegen de 

kosten, onder andere op het gebied van productiviteit, het 

voorkómen van tickets dankzij zelfservice, tevredenheid en 

behoud van agenten, en onderhoud en beheerkosten. 

Investeren in betere relaties is een bewezen groeifactor. 

Wanneer bedrijven zichzelf via alle kanalen beschikbaar 

kunnen stellen voor klanten en inzicht verwerven bij elke 

interactie met de klant, ontwikkelen supportorganisaties een 

diepgaand begrip van de klant, zijn problemen, uitdagingen, 

trends in consumptie of productgebruik, en kunnen zij 

ontevredenheid bij klanten wegnemen en toekomstige 

verkopen aanmoedigen.

Investerings- 
rendement

390% $ 3,8 miljoen $3 miljoen 2,8 maanden
Huidige waarde  
van de voordelen

Huidige 
nettowaarde

Tot investering  
is terugbetaald

Voordelen (drie jaar)Financiële samenvatting

Hogere productiviteit van agenten
$ 1,3 
miljoen

Kostenbesparingen als gevolg van voorkómen van interacties

$ 686.500

Betere agentervaring en behoud van agenten

$ 287.300

Vermeden onderhoudskosten voor eerder platform

$ 708.800

Vermeden licentiekosten voor software van eerder supportcenter

$ 837.500
Begin Jaar 3Jaar 1 Jaar 2

$ 3,8 miljoen
Totale huidige 
waarde van 
de voordelen

$ 771.000
Totale huidige 
waarde van 
de kosten

Betaalt zich 
terug na: 

3 maanden

https://www.zendesk.nl/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
https://www.zendesk.nl/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
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Wat onze klanten met Zendesk hebben gedaan 

Evernote gebruikt Zendesk Support, Guide en Chat om gedifferentieerde 

support te verlenen aan zijn freemium- en zakelijke klanten. Evernote 

maakt ook gebruik van integraties in Zendesk Apps Marketplace, 

waaronder een integratie van Salesforce. Met zelfservice die in 30 talen 

wordt aangeboden, bedient Evernote een wereldwijd publiek en is het 

ticketvolume dankzij Zendesk Guide met 17 procent teruggebracht.

MADE.COM, een webwinkel in meubelen, biedt multichannel support 

aan met Zendesk Support, Guide en Chat. MADE.COM maakt gebruik 

van light agenten en heeft een abonnement op het Enterprise-plan, 

waardoor hun wereldwijde teams sneller samenwerken en informatie 

delen.

O2 Arena maakt gebruik van Zendesk Support, Chat en Guide om vele 

tienduizenden concertbezoekers te helpen.

Trustpilot maakte een periode van snelle groei door en koos voor 

Zendesk Support, Guide en Chat om hun klanten support te verlenen. 

Het gevolg is dat hun klanttevredenheid nu 20 procent hoger 

ligt. Dankzij de combinatie van Guide en Zendesk Chat nam het 

e-mailvolume met 55 procent af, en live chat zorgde voor een afname 

van inkomende gesprekken van 42 procent.

https://www.zendesk.nl/customer/evernote/
https://www.zendesk.nl/customer/made
https://www.zendesk.nl/customer/o2-arena/
https://www.zendesk.nl/customer/trustpilot
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De toekomst is gearriveerd,  
de tijd is nu

Wat de behoeften van uw support
organisatie ook zijn, met de 
geïntegreerde omnichannel 
oplossingen van Zendesk kunnen 
teams lange tijd vooruit. 

Teams kunnen nu verder kijken dan de wachtrij en zich 

bezighouden met klantbehoud, achtergelaten winkelwagentjes 

en algehele klanttevredenheid. En klanten kunnen op de 

manier die zij prefereren contact opnemen en een levenslange 

relatie met uw bedrijf aangaan.

De gegevens tonen aan dat klanten meerdere keren en via 

meerdere kanalen contact met uw bedrijf opnemen of opnieuw 

opnemen. Zij kunnen zelfs tijdens een interactie met uw bedrijf 

van kanaal wisselen. Dankzij de omnichannel oplossingen 

van Zendesk, kan uw supportteam met de klant meebewegen 

zonder het gesprek uit het oog te verliezen. 

Of u nu de gehele productreeks inzet of een deel ervan, u 

hebt de flexibiliteit om met uw klanten mee te groeien en uw 

activiteiten uit te breiden, en bent beter uitgerust om de huidige 

en voorspelde vraag aan te kunnen. Zelfs als u besluit met 

slechts één kanaal te beginnen, kan uw visie veel groter zijn, 

omdat de oplossingen van Zendesk u de nodige infrastructuur 

geven om uw klantenservice uit te breiden en te verfijnen 

naarmate uw bedrijf groeit.

Wij hebben een oplossing voor u.  
Ga naar zendesk.nl voor meer informatie.

https://www.zendesk.nl/register/#getstarted

