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Vergeet meerjarenplannen voor een digitale 
transitie – de tijd om te handelen is nu. 

In 2020 hebben bedrijven hun 

bedrijfsvoering over een compleet 

andere boeg moeten gooien. Door de 

pandemie werden de verwachtingen 

en werkwijzen van klanten en 

medewerkers namelijk in één klap op 

hun kop gezet. Bedrijven moesten 

deels of zelfs volledig overstappen 

naar digitale processen. Om hun 

klanten te kunnen blijven bereiken 

en het contact tussen thuiswerkende 

teams te faciliteren moesten ze daarom 

razendsnel nieuwe technologische 

oplossingen aanschaffen.

De bedrijven die EX al vóór de pandemie tot prioriteit hadden gemaakt, 

plukken daar nu de vruchten van. Medewerkers bij organisaties die 

oplossingen zoals Zendesks Internal Help Desk gebruiken hebben 11% vaker 

een sterk gevoel van betrokkenheid, en hebben 17% meer vertrouwen in hun 

leidinggevenden dan het mondiale gemiddelde. En hoewel bedrijven bij de 

overstap op nieuwe technologieën en processen natuurlijk aan middelen zijn 

gebonden, wordt het risico om achterop te raken naarmate de verwachtingen 

van medewerkers toenemen steeds hoger. 

Gelukkig verwachten de meeste bedrijven in 2021 en daarna meer flexibiliteit 

in het budget te hebben. 

Investeren in je medewerkers loont – maar het kan lastig zijn om de 

juiste prioriteiten aan te brengen. Om je op weg te helpen, hebben onze 

deskundigen gegevens onder de loep genomen van bedrijven over de hele 

wereld die met Zendesk werken. Dit zijn acht adviezen voor een geslaagde EX 

– en het moment om er je voordeel mee te doen, is nú.

Volgens Zendesks  
Klantervaring-trends Rapport voor 2021

EEN BETERE MEDEWERKERSERVARING

98%
van het MKB en de grote bedrijven 
is met nieuwe hulpmiddelen en 
processen gaan werken

89%
van de leidinggevenden binnen het 
MKB (100 tot 999 medewerkers) geeft 
aan dat ze door COVID-19 sneller 
nieuwe technologie in gebruik hebben 
genomen 

91%
van de leidinggevenden bij 
grote bedrijven (meer dan 1000 
medewerkers) geeft aan dat ze door 
COVID-19 sneller nieuwe technologie 
in gebruik hebben genomen 

57%
van het MKB 
verwacht in 2021  
meer in EX- en 
CX-technologie te 
kunnen investeren

65%
van de grote 
bedrijven 
verwacht in 2021 
meer in EX- en 
CX-technologie te 
kunnen investeren

2

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/


01Maak het je medewerkers 
gemakkelijk

PRIORITEIT #

Medewerkers verwachten tegenwoordig 

probleemloze online ervaringen die persoonlijke 

ervaringen evenaren of zelfs overtreffen. En 

bedrijven hebben dat door. De meeste zijn van 

plan om met nieuwe kanalen te gaan werken en 

investeren in selfservice, zodat medewerkers zelf 

hun problemen kunnen oplossen zonder dat ze 

iemand van de helpdesk hoeven te benaderen. 

68%
van het MKB is van plan om 
volgend jaar een nieuw 
supportkanaal toe te 
voegen

76%
van de grote bedrijven is 
van plan om volgend jaar 
een nieuw supportkanaal 
toe te voegen

Teams met de 
beste EX-resultaten 
werken 1,5 keer zo 
vaak met messaging
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Ontmoet je medewerkers op hun 
favoriete kanalen

BEST PRACTICE 01:

Met veilige, snelle, persoonlijke en handige support kunnen medewerkers snel antwoord krijgen via dezelfde 

kanalen die ze al gebruiken met vrienden en familie. Messaging biedt zowel bedrijven als medewerkers meer 

flexibiliteit, omdat het contact zowel synchroon als asynchroon kan verlopen. Medewerkers kunnen het gesprek 

aangaan, voortzetten en afronden wanneer het hen uitkomt, zonder dat de gespreksgeschiedenis verloren gaat. 

Dat betekent dat ze de vrijheid hebben om problemen op te lossen en ondertussen even iets anders te doen: de 

hond uitlaten of een Zoom-bijeenkomst bijwonen, bijvoorbeeld. Het voordeel voor interne supportteams is dat ze 

meerdere medewerkers tegelijkertijd kunnen helpen.

Het aantal verzoeken via messaging is in 2020 verdubbeld

WhatsApp Sms Facebook Messenger/DM’s op Twitter

+1
36

%

+7
2%

Grote 
bedrijven

MKB

+1
6%

+2
26

%

Grote 
bedrijven

MKB

+3
3%

+2
84

%

Grote  
bedrijven

MKB

Medewerkers zijn net als klanten. Ze willen met bedrijven in contact komen via de kanalen die ze al 

gebruiken, en zich niet in allerlei bochten te hoeven wringen om support te krijgen. Hun favoriete kanalen 

zijn messaging-apps zoals Slack, Facebook Messenger en WhatsApp. 
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Bied medewerkers sneller 
antwoord met selfservice

BEST PRACTICE 02:

Wanneer je medewerkers hulp nodig hebben, willen ze handige 

manieren om contact met je op te nemen. Maar bij simpele vragen 

willen ze vooral snel antwoord. Ze zoeken dan het liefst zelf 

antwoord op hun vraag – en in deze digitale wereld wenden ze zich 

eerst tot online kennisbanken. 

Als je medewerkers de middelen biedt om zelf een oplossing 

te vinden, zijn je supportteams minder tijd kwijt aan repetitieve 

verzoeken. En wanneer je selfservice aan AI koppelt, halen je teams 

er nóg meer waarde uit. Een AI-bot, zoals die van Zendesk, kan 

relevante helpcenter-artikelen aanbieden, zodat je medewerkers zelf 

het gehele traject kunnen doorlopen. Dit is bijvoorbeeld handig bij 

het inwerken van nieuw personeel. Een bot heeft bovendien nooit 

pauze nodig, en kan je medewerkers 24/7 te woord staan.

Hoewel AI 50% meer werd ingezet in 2020, blijft het daadwerkelijke 

gebruik achter. Deze kloof vormt voor bedrijven een mooie kans 

om AI te laten uitgroeien tot een betere partner voor interne 

supportteams. Met de bot-API’s van Zendesk kunnen supportteams 

hun EX-software in verschillende chatbotsystemen integreren, 

zoals Ada, waardoor supportmedewerkers en bots elkaar perfect 

aanvullen.

37%
meer informatie opgezocht in 
kennisbanken door klanten en 
medewerkers vergeleken met 
vóór de pandemie

Goed presterende 
MKB-bedrijven 
voegden in 2020 34% 
vaker selfservice toe 
en werkten 4 keer zo 
vaak met Answer Bot 
van Zendesk

Goed presterende 
grote bedrijven 
voegden 35% vaker 
selfservice toe en 
werken 3 keer zo 
vaak met Answer Bot

AI blijft onderbenut als hulpmiddel, ook al is het 
gebruik bij grote bedrijven toegenomen

MKB Grote bedrijven

2020

36%
40%

20202021 2021

21%

51%
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02
PRIORITEIT #

Hoewel bedrijven hun aanbod aan online 

kanalen hebben uitgebreid, kampen ze ook met 

de overstap op thuiswerken. 

Nu bedrijven op nieuwe en flexibelere 

manieren gaan werken, moeten ze hun focus leggen 

op de medewerkerservaring (EX). Interne supportteams 

voelen zich nog steeds overweldigd. 

Effectieve ondersteuning draait om méér dan je 

medewerkers ontmoeten op hun favoriete kanalen. 

Voor goede ondersteuning moet je je teams de juiste 

tools geven om goed hun werk te kunnen doen, 

ongeacht via welk kanaal ze contact met je zoeken.

71% van de interne 
supportteams in het 
MKB en 69% bij grote 
bedrijven voelt zich 
overweldigd 

Slechts 59% van de 
interne supportteams in 
het MKB en 56% bij grote 
bedrijven geeft aan de 
juiste tools te hebben om 
succesvol te zijn in deze 
nieuwe wereld 

Ondersteun je 
supportteams 
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Zorg dat je interne supportteams 
één totaaloverzicht hebben 

BEST PRACTICE 03:

Haar eventuele eerdere contactmomenten over VPN-problemen, ook als die via andere kanalen 
verliepen

Haar contactgegevens, zoals haar e-mailadres, zodat het team eventueel naderhand nog vragen 
kan stellen of instructies kan sturen

Haar medewerkersgeschiedenis; wellicht moeten nieuwe medewerkers eenmalig een 
configuratieproces doorlopen om toegang te krijgen tot de VPN 

Het model en de datum van ingebruikname van haar computer, plus andere gegevens die het team 
mogelijk nodig heeft om Eline de juiste toegang te bieden

Stel, Eline stuurt een Slack-bericht naar het IT-team over een probleem 
met haar VPN. Het team moet dan het volgende kunnen zien: 

De interne supportteams 
bij goed presterende 
MKB-teams werken 93% 
vaker met verschillende 
kanalen

Grote bedrijven kregen in 2020 te maken met een hoger aantal 

supportaanvragen dan hun kleinere tegenhangers. Daarom hadden 

hun interne supportteams een centrale werkruimte nodig waarin 

alle kanalen, tools en context werden samengebracht, zodat ze 

snel ondersteuning op maat konden bieden.

Nu 40% van de medewerkers meerdere kanalen voor hetzelfde 

probleem gebruikt, moeten interne supportteams naadloos kunnen 

schakelen tussen verschillende kanalen, zonder dat ze daarbij de 

context van de medewerker uit het oog verliezen. Op die manier 

hoeven medewerkers niet steeds dezelfde informatie te herhalen 

of lang te wachten terwijl je supportteams bij iedere kanaalwissel 

opnieuw alle benodigde gegevens bij elkaar moeten rapen. 

Goed presterende teams bij 
grote bedrijven 
beschikken over 3 keer 
zoveel interne 
supportmedewerkers 
die met meerdere kanalen 
werken
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Geef je supportmedewerkers 
workflows voor efficiëntie en 
betere samenwerking

BEST PRACTICE 04:

Bedrijven, met name de kleinere, investeren nu in 

tools die voor betere efficiëntie en samenwerking 

tussen verschillende teams en afdelingen zorgen. 

Omdat alles nu continu verandert, moeten interne 

supportteams efficiënt kunnen blijven werken. Het is 

aan bedrijven om hun medewerkers uit te rusten met 

tools die slim werken mogelijk maken. Organisaties 

kunnen hun workflows verbeteren door:

• Supportteams uit te rusten met standaard 

antwoorden, zodat ze je verschillende 

beleidsregels niet steeds handmatig hoeven uit te 

tikken

• Problemen automatisch door te verwijzen naar het 

juiste supportteam met de  juiste vaardigheden

• Vooraf gegevens van medewerkers te verzamelen  

met bots

 

In een wereld waar iedereen altijd verbonden 

is, hebben samenwerkingstools een groeispurt 

doorgemaakt. Goed presterende teams maken 

gebruik van workflowfuncties, zodat hun interne 

supportteams een vast proces hebben om samen te 

werken en toegang hebben tot de nodige tools en 

data. Bedrijven kunnen supportteams de mogelijkheid 

geven om onderling te overleggen binnen 

supporttickets. En met toegang tot tools als Slack en 

Zoom in de werkruimte en duidelijke toegangsrechten 

kunnen supportteams niet alleen met andere teams 

samenwerken, maar ook met andere afdelingen en 

externe partijen.

Goed presterende MKB-
teams voegden in 2020 
35% vaker nieuwe of 
aangepaste workflows 
toe. Goed presterende 
teams bij grote bedrijven 
 deden dat 33% vaker

Zo kunnen middelgrote tot grote bedrijven snel hun EX verbeteren 8

https://www.zendesk.nl/service/routing-and-intelligence/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001236988-Creating-macros-for-tickets
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001236988-Creating-macros-for-tickets
https://www.zendesk.nl/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://www.zendesk.nl/blog/chatbots-for-business/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001263308-Using-side-conversations-in-tickets
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001263308-Using-side-conversations-in-tickets
https://www.zendesk.nl/slack/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.nl/apps/support/zoom/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point


Schaal je selfservice op met de 
hulp van interne supportteams

BEST PRACTICE 05:

Goed kennisbeheer zorgt er niet alleen voor 

dat je medewerkers sneller het juiste antwoord 

vinden – ook je interne supportteams hebben 

sneller de juiste informatie bij de hand. Diezelfde 

supportmedewerkers zijn in een ideale positie 

om je kennisbank uit te breiden en deze 

actueel te houden, zodat de informatie steeds 

waardevoller wordt. Toch kunnen veel interne 

supportmedewerkers niet bijdragen aan de 

kennisbank van hun bedrijf. 

Bedrijven doen er goed aan om kennisbeheer 

op te nemen in de workflows van interne 

supportmedewerkers. Met tools voor 

kennisbeheer kunnen ze afgehandelde tickets 

omzetten in nieuwe artikelen, terwijl AI-

suggesties  de kennisbank automatisch op orde 

houden.

Goed presterende 
teams bieden hun 
agents 37% vaker 
de mogelijkheid om 
bij te dragen aan de 
kennisbank

Zo kunnen middelgrote tot grote bedrijven snel hun EX verbeteren 9

https://www.zendesk.nl/apps/support/knowledge-capture/
https://www.zendesk.nl/apps/support/knowledge-capture/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022827413-Understanding-Content-Cues
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022827413-Understanding-Content-Cues


03Breng je bedrijf 
op orde

PRIORITEIT #

Nu de pandemie de digitalisering in een stroomversnelling 

heeft gezet, is het niet bepaald eenvoudig om het 

tempo van de ontwikkelingen bij te benen.

 

Om je bedrijf op orde te houden moet je al je data van 

mensen, tools en software samenbrengen, in plaats 

van dat die gegevens overal en nergens te vinden 

zijn. Daarom volstaan de oude, vertrouwde CRM-

systemen niet meer. Vandaag de dag heb je als bedrijf 

een open en flexibel CRM-platform nodig waarmee je 

data uit verschillende bronnen kunt samenbrengen. 

Pas dan kun je als bedrijf flexibel te werk gaan en 

verschuift de nadruk van data verzamelen naar ook 

echt wat met die data doen. Een flexibele aanpak is 

dit jaar dan ook een topprioriteit voor bedrijven.

Flexibeler te werk 
gaan is voor ruim de 
helft van de bedrijven 
een topprioriteit
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Bied persoonlijkere EX met 
een totaalbeeld van je 
medewerkers

BEST PRACTICE 06:

In tijden van crisis draait het allemaal om persoonlijke aandacht. 

En hoewel grote bedrijven over veel medewerkers beschikken, 

moeten ze inzicht hebben in iedere individuele medewerker. Maar 

bij grote bedrijven met een gigantisch personeelsbestand voelen 

medewerkers zich vaak een nummer. Dat komt doordat veel 

supportteams geen toegang hebben tot de medewerkersgegevens 

waarmee ze het contact persoonlijker kunnen maken.

Als je een persoonlijke ervaring wilt bieden die vertrouwen schept, dan moet je als bedrijf slim omgaan met de 

gegevens van medewerkers. Je hebt een totaaloverzicht van elke medewerker nodig waarin alle gegevens van 

de medewerker te zien zijn, waar deze ook vandaan komt.

En naarmate bedrijven steeds meer data behandelen en medewerkers veelal thuiswerken, wordt 

gegevensbeveiliging steeds belangrijker. Veiligheidsbeheer vormt in 2021 voor 80% van de technologische 

besluitvormers een prioriteit. Tegenwoordig heb je als bedrijf een EX-platform nodig met eersteklas 

beveiligingsfuncties en uitgebreide audits. Dit platform moet bovendien voldoen aan de algemeen aanvaarde 

veiligheids- en privacykaders.

75%
van de medewerkers 
verwacht een 
gepersonaliseerde 
ervaring

De meeste supportteams (ongeacht de grootte van het bedrijf) 
 hebben geen toegang tot medewerkersgegevens

Wat voor soorten gegevens kun je inzien als je een vraag van een medewerker beantwoordt? 

0%

Eerdere contactmomenten met supportteams

Persoonlijke gegevens (adres, geboortedatum, geslacht, etc.)

Status van hun meest recente vraag

Hoe de medewerker informatie of diensten gebruikt

Informatie over het apparaat dat een medewerker gebruikt

Geen van bovenstaande. We kunnen geen medewerkersgegevens bekijken

10%

43%

20% 30% 40%

43%

36%

34%

26%

13%
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Breid je EX-oplossing uit met apps, 
integraties en automatisering

BEST PRACTICE 07:

Kies een EX-oplossing die je kunt synchroniseren 

met de tools en applicaties waar je team al mee 

werkt, zodat je supportteams altijd actuele informatie 

binnen handbereik hebben. Moderne bedrijven 

hoeven zich tegenwoordig niet meer te beperken 

tot één platform om een totaalbeeld te krijgen van 

het traject en de data van hun medewerkers. Met 

tools zoals Workato kunnen bedrijven gegevens uit 

verschillende cloudoplossingen synchroniseren voor 

de gehele organisatie, zodat ze kunnen profiteren van 

eersteklas tools en tegelijkertijd datafragmentering 

kunnen voorkomen.

Met Zendesk Marketplace hebben teams toegang 

tot ruim duizend plug-and-play-apps en kant-en-

klare integraties, van tools voor personeelsbeheer 

als Playvox WFM en apps voor projectmanagement 

als Atlassian tot vertaalsoftware als Unbabel en 

aanpasbare enquêtesoftware als SurveyMonkey. Met 

open en flexibele technologie kunnen organisaties 

de werkruimte van hun supportteams uitbreiden met 

op maat gemaakte apps. Maar liefst 68% van het 

MKB en 73% van de grote bedrijven geeft aan over 

ontwikkelaars te beschikken, waardoor ze hun EX-

oplossing kunnen aanpassen naar behoefte. 

Met deze schat aan medewerkersgegevens kunnen 

supportteams de behoeften van medewerkers 

anticiperen en hun dienstverlening persoonlijker 

maken. Wanneer je gegevens vanuit al je tools op 

één plek kunt inzien, gaat de efficiëntie van je bedrijf 

vooruit. De workflows van supportteams verlopen 

soepeler, je kunt processen automatiseren op basis 

van gegevens en tijdrovende opvraagprocessen 

kunnen worden opgelost met één druk op de knop. 

Voor grotere bedrijven is automatisering onmisbaar.

Goed presterende 
teams gebruiken ruim 
twee keer zo vaak 
tools om de workflows 
van supportteams te 
verbeteren en taken te 
automatiseren

Goed presterende 
teams breiden 
33% vaker hun EX-
oplossing uit met 
apps en integraties
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https://www.zendesk.nl/apps/support/workato/
https://www.zendesk.nl/apps/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.nl/apps/support/agyle-time-workforce-management/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.nl/apps/support/atlassian-statuspage-for-support/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.nl/apps/support/unbabel-for-zendesk-support/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point
https://www.zendesk.nl/apps/support/surveymonkey/?utm_source=whitepaper&utm_medium=pdf&utm_campaign=digital_tipping_point


Verbeter je bedrijfsvoering  
met analyses

BEST PRACTICE 08:

38%
van de managers in het 
MKB beschikt niet over 
de juiste analysetools om 
de mate van succes van 
thuiswerken te meten

1/3
van de managers bij grote 
bedrijven beschikt niet 
over de juiste analysetools 
om de mate van succes 
van thuiswerken te meten 

Voor een gesynchroniseerde bedrijfsvoering moet je 

analytics vanuit al je kanalen integreren. Zo kun je de 

gehele medewerkerservaring meten en verbeteren, 

van het in kaart brengen van verbeterpunten voor 

het team tot inzicht krijgen in hoe je het contact met 

je medewerkers verloopt. Toch beschikt 38% van de 

managers in het MKB en een derde van de managers 

bij grote bedrijven niet over de juiste analysetools 

om de mate van succes van thuiswerken te meten. 

Om de huidige onvoorspelbare wereld 

te kunnen bijbenen, hebben organisaties 

analysesoftware nodig waarmee ze meteen 

praktische inzichten opdoen. Wanneer 

supportteams toegang hebben hebben tot 

actuele en historische analyses rechtstreeks 

in hun EX-oplossing, kunnen ze inspelen op 

wat er nú speelt. Ook kunnen ze eerdere 

trends leren doorgronden, zonder dat 

ze uitvoerige kennis van statistiek nodig 

hebben.

Goed presterende 
teams werken 
40% vaker met een 
rapportageoplossing 
voor EX-analytics 
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https://www.zendesk.nl/service/analytics/
https://www.zendesk.nl/service/analytics/


Er komt een kantelpunt. 
Welke kant gaat jouw 
bedrijf op?
Het je medewerkers gemakkelijk maken, je supportteams 

ondersteunen en je bedrijf op orde brengen zijn de drie sleutels tot 

een geslaagde EX in het nieuwe normaal. Bedrijven kunnen zich niet 

tot één van de drie beperken en de rest voor zich uit schuiven. Het is 

essentieel om alle drie evenveel prioriteit te geven. Sterker nog, ze 

vullen elkaar aan, waardoor het lastig is om het ene aspect goed aan te 

pakken zonder te investeren in de andere twee.

De Zendesk Suite bevat alles wat je nodig hebt om je medewerkers te 

ondersteunen, is gemakkelijk in gebruik en groeit mee met je bedrijf. 

Ontdek hoe Zendesk jouw bedrijf kan helpen succesvol te zijn in de 

overstap naar digitaal.

Ga hier aan de slag: 
start vandaag nog je gratis proefperiode

https://www.zendesk.nl/register/#step-1
https://www.zendesk.com/

