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Interne supportteams (zoals HR, het 
juridische team en faciliteiten) staan 
op dit moment in het middelpunt van de 
belangstelling bij leiderschapsteams, 
van de backoffice tot de boardroom.

Niet alleen leiden ze de inspanningen van 
bedrijven om de werkplek opnieuw vorm  
te geven, ze zijn ook een essentiële tool 
geworden bij het aantrekken en behouden 
van toptalent, zeker nu steeds meer 
werknemers overwegen hun baan  
op te zeggen. 

Bedrijven concurreren tegenwoordig op hoe 
goed ze hun werknemers behandelen.  
Toch krijgen de interne teams die 
verantwoordelijk zijn voor dit belangrijke werk 
vaak niet de ondersteuning die ze nodig 
hebben om effectief te werk te gaan. Het kan 
(en moet) anders. Veranderen ze niet, dan 
kunnen interne supportteams te maken 
krijgen met problemen. Dit jaar wordt er een 
hoger opzeggingspercentage verwacht dan 
bij hun klantgerichte collega's.

Gelukkig hebben deze teams een duidelijk 
idee van wat ze nodig hebben om het tij te 
keren. Om bedrijven inzicht te geven in hun 
knelpunten en hoe deze verholpen kunnen 
worden, hebben we teamleden en managers 
van interne supportteams uit 21 landen 
ondervraagd. In dit artikel lees je hoe je je 
interne teams, je werknemers en uiteindelijk je 
bedrijf blijvend kunt ondersteunen en kunt 
helpen slagen – wat de toekomst ook brengt.
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Interne teams zijn 
in trek en staan 
onder druk
De rol van interne supportteams is de 

afgelopen jaren alleen maar belangrijker 

en meer zichtbaar geworden.  

Nu volgens de Work Trend Index van 

Microsoft ruim 40 procent van de 

werknemers mogelijk op zoek is naar 

een nieuwe baan, zoeken bedrijven 

naar manieren om hun werknemers 

betrokken en gelukkig te houden. 

Tegelijkertijd speelt de bedrijfscultuur 

(met name de mogelijkheid om flexibel 

of thuis te werken) tegenwoordig een 

belangrijke rol bij het wervingsproces. 

De meeste Amerikaanse werknemers 

noemden een flexibele werkomgeving, 

niet een hoger loon, als belangrijkste 

uitgangspunt bij het zoeken naar een 

nieuwe baan.

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
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Voor interne supportteams is het werk zwaarder geworden, 
terwijl de aandacht en kritiek alleen maar is toegenomen. 
Ze hebben enorme omslagen teweeggebracht in de manier 
waarop werknemers werken, samenwerken en contact 
onderhouden – en dat alles onder toenemende druk van 
de bedrijfsleiding. Hun rol is drastisch gegroeid, van het 
navigeren van thuiswerken en de hybride werkplek tot het 
uitrollen van nieuwe beleidsregels voor kantoor, 
arbeidsvoorwaarden en DEI-initiatieven. Ons onderzoek 
toont het volgende aan: 

De toegenomen controle en druk eisen hun tol. Hoewel 
veel interne supportmedewerkers het gevoel hebben dat 
ze zich goed hebben aangepast aan de omstandigheden, 
hebben de meesten het gevoel dat ze minder goed 
worden behandeld dan collega's die externe klanten 
bedienen. En hoewel ze meer tickets afhandelen dan  
ooit tevoren, zeggen ze ook vaker te worden berispt 
omdat ze de problemen van werknemers niet snel  
genoeg oplossen:

van de bedrijfsleiders ziet nu een 
direct verband tussen hun 
werknemersupport en bedrijfsgroei. 

van de leden van interne 
supportteams zegt dat hun 
zichtbaarheid bij de bedrijfsleiding 
groter is dan ooit.

De eisen komen niet alleen van bovenaf. Ook 

bedrijfsmedewerkers leunen zwaar op interne teams. In 

ons onderzoek meldde 70 procent van de ondervraagde 

teams een toename in verzoeken van werknemers. Maar 

liefst 86 procent verwacht ook het komende jaar een 

stijging te zien. Bij onze klanten hebben interne 

supportmedewerkers 31 procent meer tickets afgehandeld 

dan het jaar daarvoor. Dat is bijna het dubbele van de 

klantgerichte supportteams bij B2B- en B2C-bedrijven.

68% 

54% 
43%
van de leden van interne 
supportteams zegt dat hun team 
minder goed wordt behandeld dan 
andere teams binnen het bedrijf.  
Dit percentage ligt 14 procent hoger 
dan bij agents die klanten bedienen.

is het ermee eens dat ze worden 
berispt voor de snelheid waarmee ze 
reageren op de vragen van 
werknemers; 23 procent hoger dan 
agents die klanten bedienen.

Dit vormt een probleem voor bedrijven die willen blijven 
concurreren in dit nieuwe tijdperk.

32%

Het aantal tickets dat door 
bedrijfsmedewerkers werd 
ingediend steeg vorig jaar  
met 31 procent; bijna het 
dubbele van de percentages  
die bij klantgerichte 
supportteams in B2B- en B2C-
bedrijven werden gemeten.
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Hier is het goede nieuws: interne teams weten precies wat ze nodig hebben om beter te werk te gaan. Het 
begint met het vereenvoudigen van hun tools en workflows, zodat het leveren van eersteklas ervaringen een 
fluitje van een cent wordt. Het slechte nieuws: de meeste werkgevers geven interne teams nog niet de tools 
om daarin te slagen. Meer dan de helft van de thuiswerkende interne supportmedewerkers zegt dat hun 
huidige setup niet voldoet – dat is 24 procent meer dan agents die rechtstreeks met klanten werken.

Nu interne teams meer werk hebben dan ooit tevoren, moeten ze kunnen profiteren van workflows en tools 
die de bestaande processen stroomlijnen en hun werklast verminderen. Helaas hebben de meeste interne 
supportteams nog geen automatiseringsfuncties zoals macro's of triggers ingevoerd, waar teams die externe 
klanten bedienen dit al wel doen. Hierdoor zijn ze meer afhankelijk van de inzet van het team om tickets op te 
lossen. 

K L A N T V E R H A A L 

Automatiseer het werk in je workflow
OpenTable, een platform voor online reserveringen en gastbeheer, dankt zijn succes 
aan een goed afgestelde interne hulpoplossing. “Onze salesvertegenwoordigers 
gaven aan dat het lastig was om supporttickets in te dienen bij onze interne helpdesk,” 
vertelt Russ Gangloff, Hoofd Klantenservice bij OpenTable. “Wij nemen dit soort 
klachten serieus, aangezien een groot deel van onze werknemers thuis werkt en 
toegang tot interne systemen van essentieel belang is.”

Voorheen hadden werknemers geen idee wanneer een intern teamlid contact met hen 
op zou nemen en moesten tickets via het bedrijfsnetwerk worden ingediend, wat 
betekende dat werknemers er niet bij konden als ze geen internetverbinding hadden. 
Tickets kunnen nu offline worden ingediend en worden automatisch doorgestuurd naar 
het juiste team, en bij elke stap ontvangen werknemers updates over het proces. 
“Onze medewerkers zeggen dat we nu zoveel sneller reageren,” aldus Gangloff, “maar 
dat komt niet doordat onze teamleden iets anders doen. Het komt omdat het systeem 
automatisch feedback levert aan onze werknemers, wat het vroeger niet deed.”

Medewerkers 
geholpen  
met Zendesk

2K+

Minuten om 
Zendesk in 
te stellen

30

Verzoeken 
opgelost 
per week

250

Succes staat of valt  
met simpele ervaringen
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Helpcenters zijn een andere gemiste kans. Door regelmatig 
content toe te voegen en bij te werken kunnen je 
medewerkers sneller en met minder moeite de antwoorden 
vinden die ze nodig hebben. Bovendien kan 
veelvoorkomende vragen beantwoorden nog vóór het tickets 
worden de werkdruk van je interne supportteams 
verminderen. Zo kunnen zij zich met complexere taken 
bezighouden. 

Betere werknemerservaringen (en 
bedrijfsresultaten) beginnen met 
dingen gemakkelijker maken voor je 
interne teams. 

Dit is wat personeelsteams zeggen nodig te hebben 
om hun werknemers gelukkig, geïnformeerd en 
productief te houden:

 ☐ Een kennisbank of helpcenter dat regelmatig 
wordt bijgewerkt, met de mogelijkheid om 
suggesties toe te voegen aan bestaande content

 ☐ Meer training om vaardigheden te verbeteren

 ☐ Een totaaloverzicht van belangrijke 
bedrijfscontext

 ☐ Meer samenwerking met andere afdelingen

 ☐ Overstappen naar een klantenservicetool die 
gemakkelijker te gebruiken is

B2B

B2C

Internal
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Groei van het gemiddelde aantal helpcenter-artikelen per doelgroep  

Verandering is gebaseerd op hele jaar (26 juli 2020 tot 24 juli 2021)  

ten opzichte van het voorgaande jaar (28 juli 2019 tot 25 juli 2020).

Interne helpcenters hebben 
ook een tragere gebruiksgroei 
gezien dan klantgerichte 
supportteams

Groei van het gemiddeld aantal helpcenter-artikelen per doelgroep. 

Verandering is gebaseerd op het hele jaar (26 juli 2020 tot 24 juli 2021)  

ten opzichte van het voorgaande jaar (28 juli 2019 tot 25 juli 2020). 

Het is meeste interne teams het afgelopen jaar echter niet 
gelukt om hun helpcentercontent en bezoekersaantallen te 
laten groeien. Het aantal helpcenter-artikelen is het 
afgelopen jaar met slechts 8 procent toegenomen 
(vergeleken met 14 procent bij de afdelingen die externe 
klanten bedienen), terwijl het gebruik ervan met slechts  
5 procent is gestegen.

De gevolgen van niet optreden zijn groot. Uit onze enquête 
blijkt dat leden van interne supportteams precies weten wat 
ze moeten verbeteren. Eén op de drie voorspelt dat hun 
personeelsverloop het komende jaar zal toenemen – meer 
dan bij elke ander supportafdeling. Hun managers zien het 
zelfs nog somberder in: 42 procent verwacht dat het verloop 
zal toenemen. 

Interne teams voegen minder 
snel nieuwe helpcentercontent 
toe dan klantgerichte 
supportteams

11% 14%

5%

B2B B2C

Intern
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Werkplekken en werknemers zullen blijven veranderen. 
Hoe goed je bedrijf kan omgaan met deze 
ontwikkelingen is van cruciaal belang voor de 
gezondheid en het geluk van je werknemers – en je 
bedrijf. 

Om je interne supportteams klaar te stomen voor 
succes heb je een simpelere, slimmere aanpak nodig 
voor je medewerkersupport. Investeer in tools voor 
workflowbeheer die tijd vrijmaken voor de lastigere 
problemen, een duidelijk overzicht van de nodige 
informatie om effectief te kunnen werken, en een 
oplossing om gemakkelijk te kunnen samenwerken met 
andere afdelingen. 

Door vol in te zetten op een gestroomlijnde aanpak van 
je supportactiviteiten (met een prioriteit op data, 
inzichten en technologie), kun je ervoor zorgen dat je 
teams de nodige tools en context hebben om de 
toonaangevende ervaringen te leveren die je bedrijf 
onderscheiden van de rest.

Stimuleer je 
bedrijf met een 
menselijke aanpak
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Methodologie
De data in dit rapport is afkomstig van twee bronnen: 
een enquête onder zakelijke respondenten en Zendesk 
Benchmark-data over productgebruik. 

We hebben in juli en augustus 2021 meer dan 4.670 
leidinggevenden van interne supportteams, 
consumenten en tech-inkopers uit 21 landen en 
organisaties (uiteenlopend van kleine bedrijven tot grote 
ondernemingen) ondervraagd. De resultaten van elke 
enquête zijn afgewogen om eventuele vertekeningen in 
de steekproeven te elimineren.

De ondervraagde personen komen o.a. uit de volgende 
landen: Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Japan, 
Mexico, Verenigd Koninkrijk, India, Singapore, Zuid-
Korea, Benelux (België, Nederland, Luxemburg), Nordic 
(Denemarken, Noorwegen, Finland, Zweden), Verenigde 
Staten, Spanje, Italië en Canada. 

De Zendesk Benchmark-data over productgebruik zijn 
afkomstig van meer dan 97.500 Zendesk-klanten over de 
hele wereld die deelnemen aan de Zendesk Benchmark. 
De criteria voor accountactiviteit zijn toegepast om 
gegevens van inactieve accounts eruit te filteren.  
De Zendesk Benchmark-data zijn gebaseerd op 
productgebruik tussen juli 2020 en juli 2021. 



Ontdek hoe Zendesk voor werk interne 

support vereenvoudigt, waardoor teams zich 

kunnen richten op het grotere geheel.

Bereid je 
teams voor 
op succes

https://www.zendesk.nl/internal-help-desk/#zendesk-for-it

