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Kostenbesparing en bedrijfsvoordelen dankzij Zendesk
Hoe groter je bedrijf is, hoe meer het kost om een klantenservice te runnen. Het implementeren van een veilig, 

betrouwbaar en open platform kan voor zowel grote als kleine bedrijven een aanzienlijke kostenbesparing op de 

korte en lange termijn opleveren. Denk hierbij aan het elimineren van grote uitgaven of het alleen betalen voor wat je 

nodig hebt, het toevoegen van digitale kanalen aan je klantenservicecentrum en het samenbrengen van de kennis 

van je agents op één centrale plek.

Optimaliseer de kosten en verbeter de efficiëntie zonder consessies te doen aan de verwachte klantervaring met de 

implementatie van de Zendesk Suite voor digital-first-ervaringen.

Forrester stelde een raamwerk op voor de Total Economic Impact™ aan de hand van interviews met zeven 

besluitvormers van grote bedrijven. Hierbij werden de kosten, baten, flexibiliteit en risicofactoren geïdentificeerd die 

van invloed waren op hun besluit om Zendesk te gaan gebruiken. Uit hun berekeningen bleek dat een gemiddelde 

Zendesk-klant over een periode van drie jaar 31,2 miljoen dollar aan baten kan verwachten, tegenover 8,1 miljoen 

dollar aan kosten. Dit komt dus neer op een netto contante waarde van 23,1 miljoen dollar en een ROI van 286%, 

met een terugverdientijd korter dan 6 maanden.

The Total Economic Impact™ 
van Zendesk

Voornaamste uitdagingen Vereisten voor de oplossing

Voordat ze in Zendesk investeerden, werkten organisaties meestal 

met gedeelde inboxen of eigen oplossingen en was het 

onmogelijk om op te schalen of extra kanalen toe te voegen.

• Weinig inzicht in klantproblemen en workflows van de 

klantenservice.

• Handmatige, tijdverspillende inspanningen voor IT-teams

• Agents verspillen tijd met herhaalde klantvragen

• Geen mogelijkheid om klantinteracties op te schalen of nieuwe 

digitale kanalen toe te voegen

• Beperkte mogelijkheden om te integreren met 

bedrijfstechnologieën die reeds in gebruik zijn

De organisaties van de ondervraagden zochten naar een oplossing:

• waarmee ze tijd kunnen besparen voor agents door middel van 

verbeterde zichtbaarheid, stabiliteit en automatiseringsfuncties

• waarmee ze tijd kunnen besparen voor ontwikkelaars door 

middel van integraties die eenvoudig te maken en configureren 

zijn, inclusief de mogelijkheid om reeds bestaande API-

integraties opnieuw te gebruiken

• waarmee ze hun klantenservice-organisaties de mogelijkheid 

kunnen geven om op te schalen en kanalen toe te voegen 

zonder extra personeel in te huren

• die snel en gemakkelijk te implementeren en uit te breiden zijn 

voor een snellere 'time-to-value'
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Kostenbesparingen door een lager aantal 
contactmomenten en een kortere 
verwerkingstijd
Na het implementeren van Zendesk zagen organisaties 

al snel besparingen doordat het aantal 

contactmomenten omlaag ging dankzij automatisering 

en selfservice-mogelijkheden. De tijd die nodig was om 

resterende contacten af te handelen werd ook verkort 

door proces- en stabiliteitsverbeteringen. 

• 15% minder contactmomenten dankzij tools als 

geautomatiseerde chatbots (waarmee problemen 

opgelost worden zonder tussenkomst van een 

agent), massaal reageren op problemen en 

selfservice-opties voor klanten

• 40% tijdsbesparing op resterende contactmomenten 

dankzij meer zichtbaarheid en stabiliteit

Minder nieuwe werknemers nodig dankzij
efficiëntere agents

Agents die Zendesk gebruiken konden grotere 

werkvolumes aan dankzij de intelligente workflows die 

via de desktop van de agent werden aangemaakt. De 

meer eenvoudige en repetitieve taken kunnen worden 

afgehandeld door automatiseringen zoals chatbots en 

selfservice, zodat agents meer tijd hebben voor 

complexe vraagstukken. Dit alles leidde ertoe dat de 

gemiddelde organisatie tot 15% minder agents nodig had 

dankzij de verschillende geïmplementeerde Zendesk-

functies en -integraties.

Analyse van de voordelen

Snellere integratie en tijdsbesparing

Organisaties waren in staat om Zendesk snel te 

implementeren en konden er sneller en met minder 

moeite voordelen mee realiseren. Het configuratiegemak 

en de integratiemogelijkheden van Zendesk waren hierbij 

belangrijke onderscheidende factoren ten opzichte van 

concurrerende oplossingen. 

• Met Zendesk heb je 20% minder ontwikkelaars nodig in 

vergelijking met andere klantenserviceplatforms

• Eenvoudigere configuratie en ontwikkeling zorgt voor 

15% tijdsbesparing naarmate de organisatie meer

Zendesk-functies toevoegt

Extra jaarinkomsten

Zendesk is niet alleen een oplossing voor klantenservice, 

maar biedt ook bots die klanten op landingspagina's 

stimuleren om tot aankoop over te gaan en die agents 

voorzien van waardevolle informatie voor upsells.

• 8 - 10% stijging van het gemiddelde 

conversiepercentage tijdens drie jaar gebruik

• 23% stijging van de gemiddelde orderwaarde dankzij 

salesondersteuning van Zendesk
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De kosten van een klantenservice nemen toe naarmate een organisatie groeit. Verouderde, onsamenhangende 

systemen verhinderen bovendien de productiviteit binnen de hele organisatie. Het invoeren van nieuwe 

technologieën om tegemoet te komen aan het veranderende gedrag en de veranderende servicebehoeften van 

klanten vereist voldoende budget en personeel. Organisaties kunnen de kosten optimaliseren door gesprekken 

om te leiden, de afhandeltijd te verkorten en nieuwe aanwervingen te vermijden zonder consessies te doen aan 

de verwachte klantervaring. De volgende resultaten zijn voor een gemiddelde organisatie:

• 21,7 miljoen dollar kostenbesparing door omgeleide gesprekken en een kortere afhandeltijd

• 8,2 miljoen dollar minder uitgegeven aan nieuwe aanwervingen dankzij efficiëntere agents

• 1 miljoen dollar besparing dankzij snellere integratie en implementatie

• 224.500 dollar extra jaarlijkse inkomsten door uitbreiding van het serviceplatform

Zendesk Suite biedt digital-first-ervaringen via elk kanaal en is te integreren met bestaande oplossingen. Zendesk 

biedt de gegevens, kennis en tijdbesparende automatiseringen die teams nodig hebben om effectief te werken, 

om te gaan met complexiteit en opschaling en om direct na implementatie de waarde te zien, die verder oploopt 

naarmate je verder uitbreidt.

Kostenanalyse

Lees over de potentiële return on investment als u Zendesk 
implementeert in The Total Economic Impact™ van Zendesk, een 
onderzoek dat in december 2021 in opdracht van Zendesk werd 
uitgevoerd door Forrester Consulting.

Klik hier voor het volledige onderzoek. 
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