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Inleiding
Er is niets zo mooi als mensen die zelf hun eigen problemen oplossen. 

73% van consumenten wil zelf zijn eigen product- of serviceproblemen 

oplossen en 90% van consumenten verwacht tegenwoordig dat een merk 

of organisatie een supportportal voor klanten heeft waar zij zelf hun eigen 

problemen kunnen oplossen. 

Zelfservice biedt klanten 24 uur per dag supportinformatie zonder dat klanten 

op antwoord hoeven te wachten. Het is een van de voordeligste kanalen om 

uitmuntende klantenservice en hoge oplossingspercentages te halen. Het 

succes van online zelfservice is afhankelijk van de kwaliteit, kwantiteit en 

toegankelijkheid van de inhoud van de kennisbank van uw bedrijf. 

Maar wat is precies kennisbeheer? Volgens Gartner is kennisbeheer 

“een discipline die de nadruk legt op een geïntegreerde benadering van 

het beheren van de kennisactiva van een onderneming: de beschikbare 

informatie in een bedrijf over de aanbevolen werkwijzen, kritieke 

bedrijfsprocessen en werkomgeving.”

Om nuttige zelfservice te kunnen geven moeten bedrijven een kennisbank 

samenstellen met relevante inhoud die ingaat op de belangrijkste vragen die 

klanten hebben.

De uitdaging is om te weten welk type inhoud u aan uw kennisbank moet 

toevoegen en hoe u de zelfservicemogelijkheden van uw organisatie 

doorlopend verbetert. Daarom hebben wij Zendesk Guide ontwikkeld, een 

slimme kennisbank die een betere zelfservice mogelijk maakt, waardoor 

klanten sneller antwoord krijgen en agenten slagvaardiger zijn.  

Guide is de enige kennisbankoplossing die van zichzelf werkt in combinatie 

met Zendesk Support en opgeloste tickets omzet in nuttige inhoud, naadloze 

zelfservice-ervaringen biedt en agenten in staat stelt sneller en nauwkeuriger 

support te verlenen. Guide is voortgekomen uit Helpcenter en heeft nieuwe 

en geavanceerde mogelijkheden voor wat betreft het vastleggen van de 

kennis van agenten en levert relevantere inhoud aan klanten dankzij  

Answer Bot, een functie die mogelijk wordt gemaakt door kunstmatige 

intelligentie.

In dit e-boek leest u niet alleen hoe u aan de slag kunt gaan met Guide, maar 

krijgt u ook belangrijke tips over hoe u moeiteloze klantervaringen levert met 

contextuele zelfservice en snelle, intelligentere support.

Dan volgen nu drie doelen om u op te richten wanneer u het pad op weg 

naar zelfservice betreedt.

http://www.parature.com/13-customer-service-statistics/
https://appamondo.com/blog/2017/customer-self-management-the-all-new-brand-differentiator
http://www.zendesk.nl/guide
http://www.zendesk.nl/support/
http://www.zendesk.nl/answer-bot


Een kennisbank is meer dan alleen een database of verzameling 
informatie. Het is een dynamische zelfservicebibliotheek online 
die zowel door klanten als agenten kan worden geraadpleegd. 
Hoewel het eenvoudig is om een kennisbank te vullen met 
inhoud, is het minder eenvoudig om deze te vullen met 
informatie die gemakkelijk toegankelijk en van goede kwaliteit 
is. Als inhoud in een kennisbank goed wordt beheerd, kunt u 
terugkerende vragen echter gemakkelijk afhandelen en tijd bij 
agenten vrijmaken zodat zij ingewikkeldere problemen kunnen 
oplossen.

Doel 1:

Een kwalitatieve 
kennis bank  
opbouwen
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Interne kennisbank 

Als u over interne wikipagina's beschikt of veel waardevolle informatie in 

andere bronnen hebt, kan het raadzaam zijn te kijken of u bestaande interne 

documentatie kunt gebruiken als inhoud voor een zelfservice-optie die uw 

klanten kunnen raadplegen.

Verzamel nuttige informatie 

One-touch tickets

De tijd van agenten is kostbaar en steeds dezelfde, gemakkelijke vragen 

beantwoorden gaat ten koste van het oplossen van ingewikkeldere 

problemen. Een hoog percentage oplossingen kan een teken van efficiëntie 

zijn. Maar als uw agenten veel tickets in één reactie oplossen, is het vaak 

handiger om een klant naar een zelfservice-optie te verwijzen, zoals een 

pagina met veelgestelde vragen. One-touch tickets, ofwel tickets die in één 

reactie worden opgelost, kunnen inzicht geven in veelvoorkomende vragen 

en voor welke inhoud uw organisatie zelfservice kan opzetten. U vindt het 

percentage one-touch tickets op het standaardtabblad Efficiëntie van het 

dashboard 'Insights - Alleen weergave' in Zendesk Support. Het percentage 

one-touch tickets vindt u linksboven en is nuttig als u wilt bepalen hoeveel 

tijd agenten kwijt zijn aan tickets die ze weinig moeite kosten en waarvoor 

gemakkelijk een zelfserviceartikel kan worden geschreven.

Geautomatiseerde reacties 

De top vijf of tien van macro's die uw supportteam gebruikt, biedt ook een 

mogelijkheid om veelvoorkomende handelingen om te zetten in nuttige 

inhoud. Op basis hiervan kunt u beknopte artikelen voor uw helpcenter 

schrijven. Macro’s zijn geautomatiseerde reacties waarmee u snel kunt 

reageren op veelvoorkomende aanvragen.
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Ontwikkel een duidelijk proces voor het schrijven  
van artikelen  
Klanten willen eenvoudige, duidelijke antwoorden op hun vragen. 

Daarom hebben wij de volgende tips om nuttige en duidelijke inhoud voor 

uw zelfservice-optie te maken: 

• Wees kort en bondig.

• Gebruik eenvoudige taal zonder jargon.

• Voeg waar mogelijk media toe zoals video's en afbeeldingen. 

Verbeter de zichtbaarheid van uw kennisbank
Een kennisbank met nuttige inhoud is niets waard als klanten uw helpcenter 

niet kunnen vinden. Gartner meldt dat het verbeteren van het aanbieden van 

contextuele kennis aan een werknemer of klant de tijd tot een antwoord met 

20 tot 80 procent terugdringt. Volg deze tips om de zichtbaarheid van inhoud 

te verbeteren. 

Voorzie uw artikelen van labels

Bij Guide kunt u artikelen van relevante labels voorzien op basis van 

trefwoorden en zo de kans verhogen dat de artikelen worden ontdekt. Guide 

is ook voorbereid op zoekmachine-optimalisatie (SEO); zoekmachines zoals 

Google bieden uw kennisbank aan klanten aan wanneer zij naar bepaalde 

inhoud zoeken om hulp te krijgen bij een probleem. 

Bied contextuele hulp

• Bied contextuele hulp in uw Web Widget om direct relevante inhoud 

aan te bieden. Zo hoeven klanten uw website niet te verlaten om naar 

hulp te zoeken. Met contextuele hulp wordt de belangrijkste inhoud 

voor een bepaalde webpagina direct ingevuld zonder dat de klant 

hier iets voor hoeft te doen. 

• Als u een app voor mobiele apparaten hebt, kunt u de Mobile SDK 

gebruiken zodat klanten de app-ervaring niet hoeven te verlaten als 

ze hulp zoeken. U kunt hier aan de slag gaan. 

Laat klanten uw zelfservice-inhoud ontdekken

Klanten nemen vaak contact op omdat ze niet weten dat een organisatie 

een helpcenter heeft of omdat ze snel antwoord willen zonder dat ze eerst 

zelf hebben gezocht. Een vriendelijke verwijzing naar uw helpcenter kan 

ertoe leiden dat klanten zichzelf beter kunnen helpen. Answer Bot biedt 

relevante zelfservice-artikelen aan in Guide op basis van de vraag die de 

klant stelt. De klant kan dan zijn aanvraag sluiten als die het probleem 

met de voorgestelde inhoud kan oplossen. Als Answer Bot het probleem 

niet oplost, kan de klant feedback geven en wordt de klant tegelijk over-

gedragen aan een agent die de helpende hand biedt. Guide Answer Bot 

is het antwoord op steeds terugkerende vragen en wijst uw klanten op de 

zelfservicemogelijkheden van uw bedrijf. 

http://www.gartner.com/doc/2677716/knowledge-management-transform-crm-customer
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/219796887-About-Contextual-Help-for-the-Web-Widget
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203908456-Using-Web-Widget-to-embed-customer-service-in-your-website
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204256073-Using-the-Mobile-SDK-to-embed-customer-service-in-your-app
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204256073-Using-the-Mobile-SDK-to-embed-customer-service-in-your-app
http://www.zendesk.nl/answer-bot


Een kennisbank die alleen toegankelijk is voor agenten kan 
de efficiëntie van agenten verbeteren, een nauwkeurigere, 
consistente service opleveren en resulteren in hogere 
oplossingspercentages. Directe toegang tot waardevolle 
informatie zoals stappen om problemen op te lossen is van 
essentieel belang om snel intelligente support te leveren. 
Gebruikmaken van niet-gedocumenteerde kennis van 
agenten kan echter ook een risico inhouden. Daarom is het 
zo belangrijk dat de interne kennis van uw supportteam wordt 
gecentraliseerd.

Doel 2:

Efficiëntie  
van agenten  
verbeteren 
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Zoek naar de kennis die agenten hebben, schrijf de 
kennis op en deel ze met anderen
Hoewel agenten over een schat aan waardevolle informatie beschikken, 

wordt hun kennis niet altijd gedocumenteerd. Het kan lastig zijn de tijd te 

vinden om kennis vast te leggen en te delen met het gehele team, vooral 

als het proces vereist dat agenten een andere, onbekende workflow volgen. 

Tijd reserveren om nuttige kennis op te schrijven betekent in veel gevallen 

dat agenten hun dagelijkse workflow moeten verlaten, iets wat niet alle 

organisaties zich kunnen veroorloven. 

Met de Guide Knowledge Capture-app kunnen agenten informatie 

opschrijven zodra ze een ticket hebben opgelost. Hierbij kunnen agenten 

gebruikmaken van diverse sjablonen. Agenten kunnen met de app ook 

aangeven dat een artikel niet meer up-to-date is. Met de juiste middelen kan 

uw supportteam snel en moeiteloos kwalitatief hoogwaardige antwoorden 

geven, waardoor uw kennisbank actueel blijft en uw agenten efficiënte, 

consistente supportervaringen leveren.

Maak een kennisbank alleen voor agenten
In een privékennisbank voor agenten kunnen agenten snel een nauwkeurig 

antwoord op hun vragen vinden. Dankzij Guide kunnen agenten zelf 

bijdragen aan de kennis binnen het bedrijf en deze kennis met collega's 

delen wanneer ze tickets in hun agenteninterface oplossen. Alle inhoud 

die zij schrijven kan in de centrale kennisbank voor agenten of in het 

voor klanten toegankelijke helpcenter worden gepubliceerd. Zo kunnen 

nieuwe agenten de privékennisbank voor agenten benutten en kunnen 

ze snel en doelmatig worden ingewerkt. Volgens de KCS Academy 

kunnen geoptimaliseerde resources de werknemertevredenheid met 

20 tot 40 procent doen toenemen. Nieuwe agenten hoeven dankzij de 

gezamenlijke kennis niet meer op doorgewinterde collega's te vertrouwen 

om betrouwbare antwoorden te vinden. Zij kunnen de centrale kennisbank 

raadplegen en zelf naar antwoorden zoeken, of ze nu een interne vraag of 

een vraag van een klant willen beantwoorden.

http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004339507
http://www.thekcsacademy.net/kcs/


Het optimaliseren en steeds verbeteren van de zelfservice-
inhoud van uw organisatie moet een gewoonte zijn en deel 
uitmaken van het dagelijkse gedrag van agenten. Als u een 
helpcenter in gebruik hebt, leest u in deze paragrafen hoe u uw 
zelfservicemogelijkheden verbetert.

Doel 3:

Zelfservice- 
mogelijkheden 
optimaliseren
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Ontwikkel uw kennisbank steeds verder
Het verbeteren van de zelfservicemogelijkheden van uw organisatie is 

gemakkelijker wanneer u over de juiste tools beschikt. De app Pathfinder 

geeft inzicht in het zelfservicetraject van uw klanten. Bedrijven kunnen 

met de app nagaan wanneer klanten een artikel in het helpcenter hebben 

bezocht of een communityforum hebben geraadpleegd, zowel voordat als 

nadat de klant een ticket indient. Dit is een nuttige app voor agenten omdat 

zij hiermee zien welke stappen klanten hebben gezet voordat zij contact 

opnemen met support en dus of bepaalde artikelen effectief zijn of niet. 

Op die manier kunnen agenten met de app Knowledge Capture artikelen 

markeren met een vlag wanneer die moeten worden bijgewerkt. 

 

De app Knowledge Capture speelt een belangrijke rol in het uitbouwen en 

verder ontwikkelen van de inhoud van uw kennisbank. Met de app kunnen 

agenten terloops inhoud schrijven en tegelijk inhoud markeren met een vlag 

die moet worden verbeterd. De app maakt een ticket voor elke gemarkeerde 

passage die moet worden geactualiseerd. Dankzij een speciale weergave 

met gemarkeerde inhoud in Zendesk Support is het heel gemakkelijk om de 

artikelen in de tickets te vinden en bij te werken.

https://www.zendesk.nl/apps/pathfinder/
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004339507
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Evalueer uw prestaties: maak rapporten
Rapporten zijn onmisbaar als u de effectiviteit van uw zelfservice-inhoud 

wilt beoordelen. Op drie Insights-dashboarden in Zendesk Support vindt 

u een schat aan informatie over de effectiviteit van uw zelfservice-inhoud. 

Als u naar het staafdiagrampictogram navigeert links van uw account komt 

u bij de sectie met rapporten, en ziet u boven aan de dashboardtabbladen 

Kennisbank, Community en Zoeken. Net als het dashboard Overzicht waar 

u als eerste was, kunt u met een datumfilter tot drie maanden terug zoeken.

Het dashboard Kennisbank

In de sectie Kennisbank staan alle belangrijke cijfers, zoals hoeveel artikelen 

u hebt gepubliceerd, het totaal aantal keren dat pagina's zijn bekeken, 

uitgebrachte stemmen op artikelen, abonnementen die bezoekers op 

artikelen hebben genomen en opmerkingen die op artikelen zijn geplaatst. 

U kunt heen en weer klikken tussen de grafieken en een datumbereik 

instellen, filteren op merk en zelfs een bepaald kanaal isoleren in de 

standaardweergave van het helpcenter, en statistieken raadplegen over 

Mobile SDK en Web Widget.



11Aan de slag met Zendesk Guide

Het dashboard Community

Een community is een goede plaats om uw klanten te laten samenwerken 

met elkaar en met u. Hier kunnen uw klanten vragen stellen en feedback 

geven, waardoor klanten uiteindelijk zichzelf en elkaar helpen. In het 

dashboard Community vindt u statistieken over uw community: hoeveel 

vragen er zijn geplaatst, totaal aantal keren dat pagina's zijn bekeken, 

het aantal uitgebrachte stemmen, hoeveel gesprekken er worden gevolgd 

en hoeveel antwoorden er zijn geplaatst.

Idealiter zou u hieruit een consistent beeld of een groeiende trend in 

verkeer moeten zien. Als u een aanzienlijke afname ziet, is het raadzaam uit 

te zoeken hoe klanten naar uw community navigeren. Wij raden aan dat u 

hiervoor gebruikmaakt van Google Analytics op al uw websites, waaronder 

uw helpcenter of community in Guide, om te zien welke paden uw gebruikers 

volgen en om trends in het gedrag van uw klanten te zien. Vul uw tracking-id 

in bij de instellingen Algemeen van Guide en u ziet in uw Google Analytics-

account alle stappen van het traject dat uw klanten op uw webpagina's en 

naar artikelen afleggen.

http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/205402318-Enabling-Google-Analytics-for-your-Help-Center
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Het dashboard Zoeken

Klanten kijken vaak over het antwoord in uw helpcenter heen. In Guide ziet 

u op het tabblad Zoeken waardevolle informatie staan over de zoekwoorden 

die klanten hebben ingevoerd. Als u begrijpt hoe klanten vragen stellen, kunt 

u uw inhoud labellen in hun eigen bewoordingen.

Kijk naar zoekopdrachten die geen resultaat opleverden of die niet werden 

gevolgd door clicks: die zoekopdrachten geven aan wanneer klanten geen 

resultaten vinden die ze interessant genoeg vinden om op te klikken en die 

een hoog volume aan inkomende tickets opleveren. Ziet u kansen uw inhoud 

verder te verbeteren? Dit dashboard is gemaakt om u in de gelegenheid 

te stellen inhoud te vinden waar uw klanten naar zoeken maar die ze niet 

kunnen vinden.



Een kennisbank met contextuele zelfservice-opties kan handig 
zijn bij het opschalen van de support die uw organisatie verleent 
door sneller tot een oplossing te komen, supportkosten te 
verlagen en 24 uur per dag, 7 dagen in de week service 
te verlenen. Zelfservice biedt niet alleen uw klanten de 
mogelijkheid zichzelf te helpen, u maakt er ook tijd mee 
vrij bij agenten zodat zij ingewikkeldere problemen kunnen 
afhandelen.

Ga hier aan de slag met Zendesk Guide.

Conclusie

http://www.zendesk.nl/guide

