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Zeker, dat is een cliché, maar Zendesk neemt dit uiterst serieus. 

Wat een klant nodig heeft en wil, vormt de kern van alles wat 

Zendesk doet, of het nu gaat om een van de duizenden bedrijven 

die Zendesk vertrouwen met hun dagelijkse serviceactiviteiten of 

om een van de talloze klanten die deze bedrijven bedienen.

De beste klantervaringen worden immers gerealiseerd met 

Zendesk. Het is ons doel om bedrijven op elke schaal hun 

klanten te laten bedienen, live via de kanalen waar hun klanten 

hen verwachten, en om gegevens en analyses in klantinteracties 

te benutten, of het nu gaat om kleine bedrijven die snel willen 

groeien en hun merk willen opbouwen of om grote bedrijven die 

de loyaliteit van hun klanten willen behouden.

De natuurkundige Freeman Dyson zei ooit, “Het geeft een zeer 

tevreden gevoel gereedschap te maken waarmee anderen 

kunnen werken.” Nou, wij zijn zeer tevreden. Maar geloof ons niet 

op ons woord. Onze klanten hebben hun eigen verhalen die ze 

graag willen vertellen. Wat nu volgt, is een kijkje in de keuken 

van klanten die de tools die Zendesk beschikbaar stelt, zelf op 

maat hebben gemaakt om unieke ervaringen te creëren. Alle 

verhalen zijn echte praktijkvoorbeelden, gebaseerd op echte 

gegevens en elke klant weet dat die met Zendesk altijd de juiste 

keuze maakt.

“De klant heeft altijd gelijk.” 

Inleiding
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Gepersonaliseerde 
omnichannel support 
leveren op elke 
schaalgrootte

01

Als de toonaangevende naam in het leveren van heerlijke, gezonde 

snacks aan werkers met trek, begrijpt NatureBox dat een kleine 

wijziging in het voedingspatroon ingrijpende gevolgen kan hebben 

voor de gezondheid en tevredenheid van klanten. Het is niet 

verrassend dat NatureBox een soortgelijke filosofie hanteert voor de 

groei van haar bedrijf. Toen het abonnementmodel aansloeg en er 

meer dan 19.000 tickets per maand binnenkwamen, werd het snel 

erg hectisch. “Het bleek erg lastig om elk supportkanaal via 

verschillende platforms te beheren”, aldus Sierra Schwidder, 

Customer Experience Manager. NatureBox had behoefte aan een 

eenvoudigere manier en die kregen zij met Zendesk Support. 

NatureBox had behoefte aan een supportoplossing die:

• Kon meegroeien met het bedrijf 

• Op meerdere kanalen werkte

• Gemakkelijk kon worden geïntegreerd en direct resultaten 

leverde

Uitdaging

Tickets per maand

19.000

Agenten

20

Gemiddelde tijd tot eerste reactie bij e-mail

6 uur

Afname in telefoonvolume met Chat

60%

Gebruikte producten
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Met hulp van Zendesk Support kon NatureBox zijn supportprocessen 

stroomlijnen door telefoon en e-mail in één platform onder te 

brengen. In 2015 breidde NatureBox zijn multichannel strategie uit 

met e-mail en selfservice dankzij Zendesk Support en Guide, en met 

live chat dankzij Zendesk Chat. In 2017 voegde het bedrijf Zendesk 

Talk toe en werden sms-berichten mogelijk dankzij integratie met 

Smooch.io. 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Gestroomlijnde support via één platform

• Een uitgebreide multichannel strategie

• Integratie van Smooch.io

Binnen drie maanden na de introductie van Chat was het belvolume 

met 60% afgenomen. Toen er minder oproepen binnenkwamen, 

heeft het team voicemail uitgerold, zodat klanten een bericht kunnen 

achterlaten en kunnen worden teruggebeld. Chat heeft ook enorm 

bijgedragen aan de efficiëntie: “Wij wisten dat wij met chat wel vijf 

klanten per keer kunnen helpen en hun problemen kunnen 

oplossen”, aldus Sierra Schwidder, Customer Experience Manager bij 

NatureBox. “Bij een telefoongesprek kun je maar één klant tegelijk 

helpen.” Het team streeft naar een gemiddelde tijd tot een eerste 

reactie van 45 seconden per chat. Het gemiddelde ligt nu echter op 

slechts 17 seconden. Soms is een kleine wijziging al voldoende om 

grootse resultaten te boeken. 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Kortere tijd tot een oplossing

• Efficiëntere klantcontacten

• De mogelijkheid meerdere klanten tegelijk te helpen

Oplossing

Resultaten

“Zendesk Support is intuïtief. 
De tool leren gebruiken was 
een tamelijk eenvoudig proces 
met een snelle leercurve.”

Sierra Schwidder 

Customer Experience Manager bij NatureBox

Hoofdstuk 1: Gepersonaliseerde omnichannel support leveren op elke schaalgrootte
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De voordelen van omnichannel support van Zendesk blijven niet 

alleen beperkt tot kleinere bedrijven. Stanley Black & Decker bestaat 

al meer dan een halve eeuw, is uitgegroeid tot een industriële 

krachtpatser en verkoopt wereldwijd zo'n 50 stuks gereedschap per 

seconde. Voor een bedrijf van deze omvang, was de snelheid van de 

implementatie een belangrijke prioriteit, omdat de teams gezamenlijk 

gemiddeld zo'n 10.000 tickets per maand verwerken. 

Stanley Black & Decker had behoefte aan een supportoplossing 

die:

• Krachtig genoeg was voor een grote gevestigde onderneming

• Flexibel was en op meerdere platforms werkte 

• Soepele samenwerking mogelijk maakte tussen verschillende 

afdelingen

• Gemakkelijk was te implementeren

Uitdaging

Implementatietijd

3 weken

Klanttevredenheid

90%

Tickets/maand

10.000

SLA voor snelheid tot eerste reactie van 
1 uur

100%

Gebruikte producten
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Met Zendesk Guide en de Knowledge Capture-app kan Stanley Black 

& Decker nu tickets voorkómen. En dat is belangrijk omdat 40% tot 

60% van alle bezoeken aan de website naar de supportpagina's van 

het bedrijf gaat. Met name de Knowledge Capture-app heeft ervoor 

gezorgd dat het supportmanagement gemakkelijk kan samenwerken 

met marketing om aan elke regio de juiste Help-inhoud beschikbaar 

te stellen. 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Het voorkómen van tickets is geoptimaliseerd

• Betere supportworkflow

• Gemakkelijke samenwerking tussen verschillende afdelingen

Binnen drie weken nadat wij voor de suite met Zendesk-producten 

hadden gekozen, bestaande uit Zendesk Support, Guide, Chat en 

Talk, hadden de supportteams van Stanley Black & Decker met 

vestigingen wereldwijd na één dag training alle kanalen in gebruik. 

Voor Orlando Gadea Ros, Business Innovation Manager bij Stanley 

Black & Decker, was de keuze voor de omnichannel oplossing van 

Zendesk een doorslaand succes: ‘Wij zochten een flexibele oplossing 

die gemakkelijk te implementeren is. Die kende ik al, vanwege een 

eerdere ervaring met Zendesk”, zegt hij. "Wij wilden een oplossing 

die alle kanalen samenbracht en ons de vrijheid gaf om deze te 

implementeren op een manier die ons het beste uitkwam." 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Perfecte naleving van SLA met een tijd tot een eerste reactie 

van 1 uur

• Flexibele, volledige kanaalintegratie

Oplossing Resultaten

 
“Ik kan Zendesk het beste beschrijven met het woord ‘efficiëntie’. 

Het Zendesk  Professional Services Team heeft ons begeleid, zodat wij wisten 
wat we moesten doen. Wij hoefden niet terug om grote wijzigingen door te 

voeren in markten die wij hadden ingesteld.” 

Orlando Gadea Ros

Business Innovation Manager bij Stanley Black & Decker

Hoofdstuk 1: Gepersonaliseerde omnichannel support leveren op elke schaalgrootte
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Supportactiviteiten 
gemakkelijk aanpassen 
en onderhouden

02

Er is een wereld van verschil tussen een supergladde scheerbeurt en 

een die wel oké is. De mensen van Harry’s snappen dat wel, vooral 

ook in het licht van de relatie die zij met hun klanten hebben. Dit 

haarverzorgingsbedrijf in New York weet dat zijn klanten hoge 

verwachtingen, van aankoop en gebruik tot vervanging, iets wat een 

hele uitdaging kan zijn wanneer uw bedrijf en merk exponentieel 

groeien.  

Harry’s had behoefte aan een supportoplossing die:

• Echt aanpasbaar was 

• Tijd bespaarde en efficiënt was

• Transparant was en kon worden aangepast aan de 

veranderende behoeften van het bedrijf

Uitdaging

Wekelijks ticketvolume

10.000

Gemiddelde tijd tot eerste reactie bij e-mail

8 uur

Telefoonvolume

50%

Oproepen beantwoord in 60 sec. of minder

80%

Gebruikte producten
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Met Zendesk heeft het team van Harry’s een uitmuntende 

klantervaring weten te garanderen gedurende zijn groeiperiode. 

De tools zorgden ervoor dat ze efficiënt werkten en tijd bespaarden. 

De reden waarom klanten contact zoeken met Harry’s, is belangrijk 

voor het team en het bedrijf. Elk ticket, ongeacht via welk kanaal 

het binnenkomt, krijgt een tag met de achterliggende oorzaak. 

Met de Zendesk API heeft het analytics team van Harry's een AI-tool 

ontwikkeld dat informatie uit een database ophaalt en een op maat 

gemaakt veld uitleest dat automatisch zorgt voor de juiste tag, 

routering en prioritering van tickets op basis van de achterliggende 

oorzaak. Bovendien heeft het team tijdbesparende macro's 

en bedrijfsregels gemaakt voor het prioriteren van tickets. 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Duidelijke mogelijkheden met betrekking tot achterliggende 

oorzaken

• Efficiëntere regels en macro's

• Aangepaste integratie van supportdatabase

Aanpassingen zijn een belangrijke factor als het gaat om waarom 

Harry’s zo tevreden is over Zendesk, maar dat Support kan worden 

geïntegreerd in andere apps en systemen speelt beslist ook een rol. 

Het team van Rogers gebruikt de Zendesk API om orderinfo terug te 

sturen naar zijn datawarehouse en zorgt voor integratie in 

MaestroQA voor kwaliteitsdoeleinden. “Wat mij het meeste 

aanspreekt in Support”, zegt ze, “is dat de tool gewoon direct klaar is 

voor gebruik. De tool is snel in te stellen, maar kan ook verregaand 

worden aangepast.” Hierdoor kan het bedrijf zich concentreren op 

zijn klanten en alle vragen beantwoorden die zij hebben. “Wij hoeven 

er niet bij na te denken of een ticket wel aan de juiste persoon is 

toegewezen”, legt Rogers uit. “Na 3x klikken in plaats van na 10 of 

12x klikken, weten we wat we kunnen doen.” 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Volledige app-integratie in het systeem

• Verbeterde kwaliteit dankzij de aanpasbare Zendesk API

• Effectievere toewijzing van tickets

Oplossing

Resultaten

“Wij zijn erg blij dat Support zich 
zo gemakkelijk laat aanpassen, 
zodat wij vanzelf efficiënt 
zijn, zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit van de 
ervaring.”

Katie Rogers 

Senior Director of Customer Experience bij 

Harry’s

Hoofdstuk 2: Supportactiviteiten gemakkelijk aanpassen en onderhouden
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Transport draait om het vervoer van de plaats waar u zich bevindt 

naar de plaats waar u naartoe wilt, het liefst zo soepel en efficiënt 

mogelijk. Sinds de oprichting in 2009 heeft Uber de transportsector 

in meer dan 450 steden en 76 landen getransformeerd door met één 

tik op een knop veilige, betaalbare ritten aan te bieden. Het bedrijf 

groeide en was daarbij afhankelijk van een complex en aanpasbaar 

support-ecosysteem dat met het bedrijf is meegegroeid. De ervaring 

van de chauffeur en passagier moest hierbij zo soepel mogelijk 

verlopen, zodat iedereen aankomt op de juiste bestemming... 

Uber had behoefte aan een supportoplossing die:

• Compatibel was met een complex en aanpasbaar 

support-ecosysteem

• Rekening hield met groei

• Snel, efficiënt en echt verplaatsbaar was

Uitdaging

SLA voor snelheid tot eerste reactie in 
Chat

< 30 sec.

Chatvolume per week van nieuwe 
chauffeurs (VS)

30.000

Klanttevredenheid met Chat

95%

Ondersteunde talen

10+

Gebruikte producten
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De implementatie van Zendesk Chat is een effectieve manier geweest 

voor Uber om te innoveren en groeien. Als onderdeel van hun 

introductie werd nieuwe chauffeurs gevraagd een reeks documenten te 

uploaden en hun chauffeursprofiel aan te maken. Dankzij de integratie 

van de Zendesk Chat-widget in Uber kunnen chauffeurs onderweg 

vragen stellen. Deze methode wordt aangeboden naast de vele 

honderden fysieke locaties waar chauffeurs naartoe kunnen gaan, waar 

ze persoonlijk te woord worden gestaan als ze support nodig hebben.

Het real-time dashboard van Zendesk Chat is ook erg waardevol 

geweest. “Naarmate agenten steeds moeilijkere interacties verwerken, 

kunnen managers de algehele geschiedenis bekijken en beslissingen 

nemen op basis van supportvolumes en klanttevredenheidsscores. 

Real-time inzicht is heel nuttig”, aldus Ashley Bradford, Global Chat 

Support Program Manager. “Het is ook heel goed om te zien dat er 

chataanvragen binnenkomen en dat die door agenten worden 

beantwoord.” 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Geoptimaliseerde online en persoonlijke support

• Verbeterd en diepgaand real-time inzicht

• Planmatige systeemcontrole op basis van besluitvorming

Door samen te werken met het Zendesk Customer Success Team wist 

Uber ook de mogelijkheden van Support en Chat ten volle te benutten. 

Zo maakte Uber gebruik van tracking-aanvragen voor interne teams en 

waren dit de tools bij uitstek wanneer ze snel een nieuwe markt wilden 

betreden. 

“Onze relatie met Zendesk is fantastisch”, aldus Bradford. “Ik heb de 

productmanagers van Zendesk Chat ontmoet, sommigen komen uit de 

VS, anderen uit Singapore, om het met ze te hebben over hoe een 

chatoplossing voor bedrijven er voor ons uit moet zien. Deze 

gesprekken zijn uiterst waardevol geweest omdat wij duidelijk hebben 

kunnen maken waar wij groeimogelijkheden zien. Samen hebben wij 

vorm gegeven aan enkele functies die cruciaal zijn voor onze 

activiteiten.” 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Interne tracking-mogelijkheden

• Mogelijkheid om snel en efficiënt te groeien in nieuwe markten

Oplossing Resultaten

“De vaardigheid van Zendesk om mee te groeien met Uber naarmate wij in 
meer steden actief worden, producten opschalen en onze supportorganisatie 

uitbouwen, is cruciaal gebleken voor het succesverhaal van onze klantenservice.” 

Michael Mizrahi

Community Operations, Uber

Hoofdstuk 2: Supportactiviteiten gemakkelijk aanpassen en onderhouden
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Geavanceerde support-
workflows beheren 
om productiviteit te 
maximaliseren

03

Zelfs de best gemaakte raceauto's hebben af en toe een pitstop 

nodig om opnieuw te worden afgesteld en met hoge snelheid langs 

de finishvlag te kunnen racen. Ingersoll Rand is in 1871 opgericht als 

leverancier van precisieboren en is uitgegroeid tot een wereldwijd 

concern dat van alles produceert, van NASCAR Thunder Guns en 

compressieluchtsystemen tot bedrijfsvoertuigen. Maar naarmate de 

wereldwijde distributie van nieuwe en oudere producten groeide, 

merkte Ingersoll Rand enkele gecompliceerde klantenservice-

uitdagingen. Veel van die problemen konden hun oude besturings-

systemen niet aan. Ze hadden behoefte aan nieuwe en innovatieve 

strategieën om hun klantenserviceactiviteiten in diverse nieuwe 

gegevenssystemen te integreren.  

Ingersoll Rand had behoefte aan een oplossing die:

• Gebruikmaakte van innovatieve technieken om efficiënter 

te werken 

• Klanten de mogelijkheid gaf zelfvoorzienend te zijn

• Voldeed aan hoge interne normen op het gebied van 

klanttevredenheid 

Uitdaging

Agenten

200

Distributeurs bediend

5000

Verbetering van de klanttevredenheid

35%

SLA voor snelheid tot eerste reactie van 
4 uur

95%

Gebruikte producten
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In 2014 leidde de wens om sneller en efficiënter support te leveren, 

het bedrijf ertoe om voor Zendesk Support en Guide te kiezen, zodat 

het bedrijf kon groeien. Het wereldwijde supportvolume van Ingersoll 

Rand bestaat voor 90% uit e-mails. In Zendesk Support worden met 

een integratie in het telefoonsysteem van Ingersoll Rand, inContact, 

ook ingesproken tickets gegenereerd. De Zendesk API heeft dit 

mogelijk gemaakt. James Ripley, Product Support Engineer en 

Zendesk-administrator voor de Power Tools-afdeling, weet uit eigen 

ervaring hoe het bedrijf zijn activiteiten met behulp van de API heeft 

kunnen verbeteren. “Wij hebben een integratie in UPS gemaakt, 

zodat wij snel UPS-labels kunnen genereren ten behoeve van 

garantiebeoordelingen, reparaties en retouren”, legt Ripley uit. 

“Die integratie is echt heel handig.” 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Volledige onderlinge integratie in support via telefoon en 

e-mail

• Verbeterde compatibiliteit met andere bedrijven, zoals UPS

• Efficiëntere support dankzij de Zendesk API

Ingersoll Rand is nu met Zendesk API's bezig om grotere integraties 

te ontwikkelen die diverse back-endsystemen met elkaar verenigen 

om het indienen van garantieclaims, het bestellen van onderdelen 

en de communicatie met reparatiecentra te vereenvoudigen, 

aldusRipley. Met meer contextinfo en gestroomlijnde workflows 

hebben de supportteams van Ingersoll Rand gezamenlijk gedurende 

een periode van 3 jaar de klanttevredenheid met 35 punten weten 

te verhogen. De teams voldoen in 95% van de gevallen ook aan hun 

SLA van 4 uur voor e mailtickets. Welke efficiëntieslag een bedrijf ook 

wil realiseren, Zendesk is ontworpen om gemakkelijk en effectief 

in meerdere systemen te worden geïntegreerd. 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Efficiëntere reactietijden

• Klanttevredenheid significant verbeterd

• Meer contextinfo en gestroomlijnde workflows

Oplossing

Resultaten

“Wij hebben Zendesk ontdekt 
toen het nog een klein bedrijf 
was. De samenwerking was 
prima en dat hebben wij 
eigen lijk alleen maar verder 
uitgebouwd. Elke keer wanneer 
ik omkeek, was Zendesk met 
mijn team aan het werk, zodat 
we steeds weer nieuwe dingen 
leerden en konden groeien.”

Kelly Dees

Vice-President Global Customer Experience bij 

Ingersoll Rand

Hoofdstuk 3: Geavanceerde supportworkflows beheren om productiviteit te maximaliseren



Het tijdperk van de klant: hoe bedrijven hun klantervaring hebben getransformeerd met Zendesk 

14

Ze zeggen dat je je eigen kansen moet creëren, maar laten wij eerlijk 

zijn: wat hulp en inspiratie op zijn tijd kan geen kwaad. LendingClub 

geeft mensen de middelen in handen om financieel succesvol te zijn. 

Door kredietverstrekkers en kredietnemers via een onlinemarktplaats 

met elkaar in contact te brengen, biedt dit bedrijf uit San Francisco zijn 

doelgroepen een ethische en gemakkelijke manier om aan krediet te 

komen. Deze missie heeft de teams van LendingClub ertoe gebracht 

de potentie in te zien van het leveren van uitzonderlijke klantenservice. 

Maar de manieren waarop hun systemen waren opgezet, kostte het 

bedrijf tijd en leidde tot productiviteitsverlies. Elke keer wanneer een 

agent de telefoon opnam, moest die een nieuwe record aanmaken, 

zelfs als de agent de klant al eerder had gesproken. Nuttige gegevens 

over klanttevredenheid of de prestaties van agenten verzamelen, was 

ook al een uitdaging. Daarom zochten het bedrijf in 2015 contact met 

Zendesk met als doel een intensievere en relatiegeoriënteerde 

ervaring voor kredietnemers op te zetten. 

LendingClub had behoefte aan een supportoplossing die:

• Een intensieve en relatiegeoriënteerde ervaring voor 

kredietnemers leverde

• Betekenisvolle gegevens op een productieve manier 

verzamelde

• Voldeed aan de juridische vereisten van het bedrijf als 

financieel dienstverlener

Uitdaging

Agenten

600

Light agenten

250

Tickets/maand

50.000

Oplossingspercentage van Answer Bot

11%

Gebruikte producten
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Dankzij de overstap naar Zendesk kon LendingClub speciale wacht-

rijen in het leven roepen en urgente e-mails van klanten een hogere 

prioriteit geven. Door geautomatiseerde follow-ups naar klanten te 

sturen, geeft Zendesk de specialisten van LendingClub de tijd om zich 

te concentreren op tickets die klanten en het bedrijf de meeste waarde 

bieden. Triggers en gespecialiseerde tracking rapporten minimaliseren 

het aantal handelingen per ticket. 

LendingClub maakt ook dankbaar gebruik van de gespecialiseerde 

apps van Zendesk die zijn ontwikkeld om de klantenservice te 

versterken. Met de in Zendesk ingebouwde Pathfinder-app kunnen 

agenten zien welke artikelen klanten raadplegen voordat zij contact 

met het bedrijf opnemen. Hierdoor wordt herhaling voorkomen, is de 

tijd tot een oplossing korter en is de kans groter dat klanten tevreden 

zijn. En de Ticket Redaction-app is een extra maatregel om de 

financiële en persoonlijke gegevens van klanten in veilige handen 

te houden. 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Aanpasbare gespecialiseerde wachtrijen

• Urgente e-mails van klanten krijgen een hogere prioriteit

• Tickets worden efficiënter toegewezen

• Betere klantenservice dankzij gespecialiseerde apps

De gevolgen zijn meer dan veelbelovend. Vraag het maar aan Andrew 

Jensen, Director of Payment Solutions van LendingClub: “Eerder 

handelde een agent 80 e-mails op een dag af. Nu zijn dat er 220 per 

dag dankzij de macro's waarbij één keer klikken volstaat en andere 

manieren waarop wij de werktool van agenten effectiever hebben 

gemaakt. Per maand beantwoorden wij meer dan 50.000 e-mails. Het 

is erg belangrijk dat wij efficiënt en effectief werken, zodat wij zo snel 

mogelijk kunnen reageren op de behoefte van de klant.” 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Betere efficiëntie en effectiviteit voor e-mails

• De mogelijkheid wijzigingen aan te brengen en direct feedback 

te zien

Oplossing Resultaten

“Ticket- en workflowbeheer, en wachtrijen en groepen die goed functioneren 
zorgen ervoor dat wij sterke relaties kunnen opbouwen met onze klanten, zodat zij 
het gevoel hebben dat ze meer dan alleen de support krijgen die ze nodig hebben.”

Andrew Jensen

Director of Payment Solutions bij LendingClub

Hoofdstuk 3: Geavanceerde supportworkflows beheren om productiviteit te maximaliseren
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Inzichten ontdekken in 
klanten en supportteams

04

Instacart, een bedrijf in San Francisco dat dezelfde dag dat de 

bestelling wordt geplaatst boodschappen bezorgt, wil de manier 

waarop mensen boodschappen doen revolutionair wijzigen. Door 

klanten te koppelen aan personal shoppers die boodschappen bij 

plaatselijke winkels kopen en vervolgens bezorgen, bespaart de 

klant tijd en energie. Het plaatsen van een order is heel gemakkelijk, 

maar er ligt een zeer complex systeem aan ten grondslag; een 

systeem waarvoor een supportnetwerk nodig is dat met één enkele 

gegevensgestuurde tool verregaand kan worden aangepast aan 

klanten en personal shoppers. 

Instacart had behoefte aan een supportoplossing die:

• Werd geïntegreerd in aangepaste tools die overweg kunnen 

met uitgebreide gegevens van meerdere gebruikers

• Voldeed aan de behoeften van zowel klanten als personal 

shoppers

• Verdere productiviteitsverbetering mogelijk maakte

Uitdaging

Aantal agenten

250+

Afdelingen die Zendesk gebruiken

6

Maandelijks ticketvolume

175.000+

Klanttevredenheid

90%+

Gebruikte producten
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Uiteindelijk draaide het allemaal om context. Hoe meer informatie 

een agent over een shopper of klant heeft, hoe gemakkelijker de 

supportervaring van de klant of shopper is. Dat Instacart gegevens 

over elke gebruiker in Zendesk kan weergeven, was de 

functionaliteit die uiteindelijk tot aanschaf van Zendesk heeft geleid. 

Dankzij deze informatie kan het team niet alleen aanvragen goed 

routeren, ook de agent heeft een betere ervaring en werkt efficiënter, 

omdat die niet meer zo vaak van systeem hoeft te wisselen. “Alle 

relevante gegevens staan in het ticket en zijn gebaseerd op de 

gebruiker”, aldus Jeremy Flanagan, Customer Ops Project Lead of 

Tools van Instacart.

Plus: dankzij de transparantie en flexibiliteit van Zendesk Support kan 

Instacart de toon van de klant vastleggen en veranderingen in de 

klanttevredenheid diepgaand analyseren. Zo kan het bedrijf de 

achterliggende oorzaak ontdekken en wijzigingen aanbrengen op 

product- of beleidsniveau, of de training van agenten op bepaalde 

vlakken opvoeren. Ook kan het bedrijf nu positieve feedback 

verzamelen, zodat ze weten wat werkt en kunnen ze dat succes 

verder uitbouwen. 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Eén universeel supportsysteem

• Betere toegang tot klantinformatie

• Efficiënt volgen van klanttevredenheid

• Achterliggende oorzaken beter ontdekken 

Instacart verwerkt met Zendesk Support nu meer dan 175.000 tickets 

per maand en het bedrijf heeft een klanttevredenheid van 90%. “Nu 

ons ons bedrijf rond gegevens is georganiseerd, hebben wij veel 

baat bij aangepaste velden en tags”, aldus Flanagan. “Wij kunnen alle 

Zendesk-gegevens uit onze interne database ophalen en die 

gegevens analyseren en combineren met andere interne gegevens 

om een buitengewoon levendig beeld te krijgen van het traject dat 

de klant aflegt.” 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Aanzienlijke verbetering in klanttevredenheid

• Een interne database met aangepaste velden en de 

mogelijkheid tags toe te voegen 

• Volledige en flexibele toegang tot grote hoeveelheden 

uitgebreide gebruikersgegevens 

Oplossing

Resultaten“Het is voor ons belangrijk dat 
wij precies kunnen bouwen 
wat wij nodig hebben. Zendesk 
biedt als onderdeel van 
ons abonnement een ruime 
verzameling integraties en veel 
gelegenheid om dingen aan te 
passen.”

Jeremy Flanagan

Customer Ops Project Lead of Tools bij Instacart

Hoofdstuk 4: Inzichten ontdekken in klanten en supportteams
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Elke atleet heeft een eigen, unieke reeks persoonlijke uitdagingen 

en doelen. Peloton weet dit en biedt een combinatie moderne 

hardware en boeiende lessen die door toonaangevende instructeurs 

worden gegeven. Slechts drie jaar nadat het bedrijf zijn eerste fiets 

had verkocht, is Peloton uitgegroeid tot een echt cultmerk. Logisch 

dat Peleton met zulke enthousiaste klanten de voorkeur geeft aan 

een supportstijl die personalisatie voorop stelt. Met Zendesk kan 

Peloton zijn leden support bieden die niet alleen efficiënt en effectief 

is, maar ook op maat is gemaakt voor de individuele behoefte van 

een atleet. 

Peleton had behoefte aan een supportoplossing die:

• In hoge mate gepersonaliseerd was

• Gemakkelijk was te integreren in meerdere platforms

• Snel reageerde op de veranderende behoeften van zijn 

klanten

Uitdaging

Fietslessen live gestreamd door NY Daily

14

Supporttickets per week

5000

Agenten

65

Net Promoter Score (NPS)

91

Gebruikte producten
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Peloton werkt al sinds het prille begin met Zendesk. Naarmate het 

bedrijf groeide, heeft het zijn aanvankelijke aanbod uitgebreid met 

een helpcenter, aangestuurd door Zendesk Guide, en live chat 

support met Zendesk Chat. Elk Zendesk-product biedt transparantie 

in de ervaring van de leden en, belangrijk voor Peloton, de optie om 

reacties aan leden te personaliseren en om de selfservice-ervaring 

nauwkeurig op ze af te stemmen.

Peloton maakt ook intensief gebruik van Zendesk Apps Marketplace. 

Het team heeft zijn Zendesk-oplossing uitgebreid met een integratie 

in Jira om informatie uit te wisselen met de software-engineers van 

Peloton, MaestroQA voor kwaliteitsdoeleinden en de gratis 

Salesforce-integratie om leads door te geven aan het sales team. 

Peloton heeft ook een bekroonde iOS-app, waarin de indeling van 

Zendesk op mobiele apparaten is geoptimaliseerd voor de leden, 

zodat zij gemakkelijk antwoord op hun vragen kunnen vinden. Verder 

verkoopt Peloton zijn eigen kleding en heeft het Zendesk in zijn 

Shopify-platform geïntegreerd, zodat agenten kunnen volgen wat 

leden kopen. Het team is altijd op zoek naar nieuwe apps om in 

Zendesk te integreren en om de interactie tussen agenten en leden 

te verbeteren. 

Zendesk heeft het volgende mogelijk gemaakt:

• Aanpasbare gespecialiseerde wachtrijen

• Urgente e-mails van klanten krijgen een hogere prioriteit

• Tickets worden efficiënter toegewezen

• Betere klantenservice dankzij gespecialiseerde apps

“Wij zijn erg tevreden over de mogelijkheid om ons helpcenter 

steeds te testen, verfijnen en ervan te leren”, aldus Laura Mundell, 

Director of Member Support van Peloton. “Wij volgen het gebruik van 

het helpcenter wekelijks om ervoor te zorgen dat wij altijd weten 

waar mensen naar zoeken, wat ze niet kunnen vinden en welke 

artikelen wij kunnen verbeteren of toevoegen.”

En wat betreft belangrijke metingen is het team minder scherp 

gefocust op de tevredenheid van de leden. Wij houden de 

tevredenheid en tijd tot een eerste reactie nauwlettend in de gaten 

en zijn voortdurend op zoek naar kansen om die te verbeteren. Het 

team behaalt een tevredenheid van meer dan 90% en het merk heeft 

een Net Promoter Score van 91. Dat is een van de belangrijkste 

redenen dat wij zo tevreden zijn over Zendesk; het gemak waarmee 

het in veel verschillende platforms kan worden geïntegreerd”, aldus 

Mundell. “Bij Zendesk kunnen wij telkens wanneer wij dat willen 

wijzigingen doorvoeren, maar de centrale interface voor de agent 

blijft gewoon behouden, zodat hun werk zo eenvoudig mogelijk is.” 

Dit is wat ze hebben bereikt:

• Actuele feedback vanuit een volledig functioneel helpcenter

• Een tevredenheidsscore van meer dan 90%

• Net Promoter Score van 91

Oplossing Resultaten

“Peloton-gebruikers zijn erg betrokken bij het bedrijf, dus toegang tot zo 
veel mogelijk informatie over onze leden helpt ons team elke interactie te 

personaliseren.” 

Laura Mundell

Director of Member Support bij Peloton

Hoofdstuk 4: Inzichten ontdekken in klanten en supportteams
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Zendesk begrijpt dat elk bedrijf uniek is. De behoeften van een klein 

bedrijf dat een reputatie probeert op te bouwen in een overvolle markt 

zijn totaal anders dan die van een grote multinational die zijn klanten 

beter probeert te begrijpen. Daarom biedt Zendesk veel verschillende 

tools en services om bedrijven ongeacht vorm, omvang en stijl te 

helpen. Of u nu naadloos op meerdere platforms actief probeert te zijn, 

uw huidige supportopties wilt aanpassen of beter inzicht wilt krijgen in 

de kracht van uw eigen klantgegevens, met Zendesk kunt u het bedrijf 

zijn dat uw klanten van u verwachten.


