
Zendesk gebruiken  
voor HR

We laten je zien hoe 
je Zendesk intern 
kunt gebruiken om 
werknemers te 
ondersteunen, kennis 
te delen en het behoud 
van je werknemers te 
bevorderen.
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Help je werknemers zichzelf te helpen

Automatisering strategisch inzetten om tijd en moeite 
te besparen

Gegevens onthullen de beste mogelijkheden voor groei

Oplossingen voor het heden, bouwen aan de toekomst

Zendesk instellen als interne Helpdesk
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De situatie van veel HR-teams is er niet 

gemakkelijker op geworden. 

Ze moeten het voortouw nemen in het 

nieuwe tijdperk van flexibel werken, 

terwijl ze ook verantwoordelijk blijven 

voor de dagelijkse werving, opleiding en 

support van interne teams. 

We zitten ook midden in een revolutie op 

de arbeidsmarkt, want steeds meer 

professionals denken opnieuw na over 

hun prioriteiten en geven hun loopbaan 

een andere wending. Dit betekent dat 

bedrijven met een groter 

personeelsverloop te maken hebben en 

dat degenen die overblijven meer moeten 

werken tot de vacatures worden ingevuld.

Het aantal tickets dat door 
werknemers wordt ingediend is 
vorig jaar sterk toegenomen.

B2B- en B2C-bedrijven zagen het 
aantal zelfs bijna verdubbelen.

Zendesk-rapport over trends op het gebied van 
werknemerservaring voor 2022

Hoe bouw je aan de toekomst van je 
activiteiten met alle praktische beperkingen 
waar je op dit moment mee te maken hebt?

31%
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Om je werknemers te behouden 
moet je ervoor zorgen dat ze hun 
werk zonder obstakels kunnen 
doen.

Een interne helpdesk kan hierbij een 
belangrijke rol spelen. Je kunt er vragen 
mee beantwoorden, problemen mee 
oplossen en er een hulpbron mee bieden, 
zodat iedereen zijn werk optimaal kan 
uitvoeren. 

Maar dat kan alleen als jij ook uitgerust 
bent om optimaal te presteren.

Hoe Zendesk kan helpen

Met Zendesk voor interne support beschik je 
over een uitgebreid ticketsysteem en de 
flexibiliteit om optimale workflows te maken 
voor je team. Je hoeft geen ontwikkelaar te 
zijn om te begrijpen hoe je Zendesk moet 
gebruiken en je hoeft geen groot team te 
hebben om de voordelen ervan te ervaren. 
Het is een flexibele oplossing die kan helpen 
meer voor elkaar te krijgen met minder 
moeite. 

In deze guide laten we zien hoe je HR-team 
de low/no code-tools van Zendesk kan 
gebruiken om je helpdesk te moderniseren 
en te bouwen aan de toekomst van je 
bedrijf.

• Maak institutionele kennis beschikbaar 
voor alle werknemers die er behoefte aan 
hebben  

• Gebruik automatisering om veelgestelde 
vragen te beantwoorden 

• Volg KPI's, zodat je successen kunt vieren 
en verbeterpunten kunt identificeren 

• Bouw een oplossing die nu aan je 
behoeften voldoet en die je kunt 
aanpassen naarmate deze behoeften 
veranderen
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Ben je het zat om steeds dezelfde vragen te beantwoorden? Laat je 
werknemers zelf antwoorden vinden.

Help je werknemers 
zichzelf te helpen

Verminder het aantal 
binnenkomende vragen

Met een intern helpcenter kunnen 
werknemers zelfstandig 
problemen oplossen door in je 
bibliotheek met artikelen en 
guides te zoeken. Door 
veelgestelde vragen en tips voor 
het oplossen van problemen te 
documenteren, kun je het aantal 
terugkerende vragen aan je 
helpdesk verminderen.

De voordelen van een intern helpcenter:

Deel eenvoudig informatie 
zonder dubbel werk

Je helpcenter is ook van cruciaal 
belang voor je serviceteam. 
Teamleden hebben direct vanuit de 
Zendesk workspace voor agents 
toegang tot al je helpcenterbronnen. 
Als er een nieuw probleem opduikt, 
kunnen ze daar ook een nieuw 
artikel over maken en er de nodige 
collega's bij betrekken.

Houd je bedrijfskennis  
up-to-date

Verandering is onvermijdelijk. Je 
introduceert nieuwe tools, herziet 
beleidslijnen en ontwikkelt 
beproefde werkwijzen. Om je 
helpcenter bruikbaar te houden 
moeten deze veranderingen erin 
vastgelegd worden. Zendesk kan 
met automatische herinneringen 
aangeven wanneer het tijd is om 
bestaande artikelen bij te werken.

Aan de slag

Schakel Zendesk Guide in 
via je Support-account.

Voorbereiding

Pas de vormgeving en 
uitstraling aan, voeg inhoud 
toe en test je helpcenter uit.

Beschikbaar stellen

Maak je helpcenter 
beschikbaar voor 
eindgebruikers.

Start je helpcenter sneller op met Zendesk Guide

1 2 3
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Je hoeft geen goede schrijver 
te zijn om goede artikelen te 
schrijven 

Hou het simpel.
Je helpcenter is niet de juiste plek 
voor grapjes. Gebruik duidelijke taal 
en kom meteen ter zake. 

Wees specifiek.
Gebruik specifieke productnamen 
en terminologie als je uitlegt hoe je 
een programma gebruikt of een 
probleem met een apparaat oplost.

Optimaliseer voor 
doorzoekbaarheid.
Gebruik dezelfde sleutelwoorden en 
-zinnen die je werknemers 
waarschijnlijk ook gebruiken. Kijk 
hierbij naar eerdere vragen aan je 
helpdesk voor aanwijzingen.

Voer regelmatig updates uit.
Niemand heeft wat aan 
achterhaalde informatie. Maak er 
een gewoonte van artikelen waar 
nodig bij te werken en artikelen die 
niet langer relevant zijn te herzien of 
te verwijderen.

Verzamel feedback van 
gebruikers.
Let op feedback van gebruikers 
(duimpje omhoog of omlaag bij 
artikelen) en bekijk de pagina-
analyses om te begrijpen welke 
artikelen en onderwerpen het 
nuttigst zijn.

Je hoeft niet te wachten op een webdesigner om te 
beginnen met het maken van een helpcenter.

We hebben een standaard helpcenterthema dat 
kan worden aangepast met je merkkleuren en 
-logo, of je kunt de vormgeving en uitstraling 
wijzigen door een van de ontwerpvriendelijke 
thema's te gebruiken die beschikbaar zijn in de 
Zendesk Marketplace.

Om aan de slag te gaan met je helpcenter 
onderneem je de volgende stappen: 

• Meld je aan bij Zendesk Support als 
accounteigenaar

• Klik op het productpictogram (      ) in de 
bovenste balk en selecteer vervolgens Guide

• Klik op Aan de slag

Raadpleeg het Zendesk Helpcenter voor meer 
details over hoe je je helpcenter kunt instellen.

1
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-Help-Center
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
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Heb je het heel erg druk op je werk? Maak dan gebruik van 
automatisering, zodat je je kunt richten op wat het belangrijkste is. 

Waarom Answer Bot deel 
zou moeten uitmaken van je 
serviceteam

Geef je teamleden
een broodnodige pauze  

Laat Answer Bot een deel van het werk opknappen. 
Gebruik Answer Bot om een aantal van de meest 
gestelde vragen te beantwoorden, zodat je team 
zijn denkkracht kan inzetten voor meer uitdagende 
problemen. Als een werknemer om verdere hulp 
vraagt, kan Answer Bot bovendien een ticket 
aanmaken met de informatie die al is verstrekt. 

Je kunt Answer Bot in een paar minuten opstarten, 
zonder dat je er code voor hoeft te schrijven. Dat 
gaat als volgt: 

• Schakel Aswer Bot in via je Zendesk-account

• Bepaal met behulp van onze Flow Builder wat de 
bot zegt

• Zet hem aan en begin vragen van werknemers 
te beantwoorden

Raadpleeg onze snelstart-guide voor Answer Bot 
voor stapsgewijze instructies. 

Hoe zit het met bots? Zijn ze de moeite 
waard? 

Wij denken van wel, en daar zijn een paar redenen 
voor. Ten eerste kunnen ze helpen met het 
beantwoorden van de meest voorkomende vragen. 
Daarom zijn bots een uitstekende optie voor kleine 
teams die overuren draaien. Ten tweede zijn ze altijd 
beschikbaar, wat betekent dat je je werknemers ook 
buiten kantooruren kunt ondersteunen. 

De vriendelijke AI van Zendesk heet Answer Bot. We 
hebben Answer Bot ontwikkeld met behulp van een 
taalmodel waarmee spreektaal en ongebruikelijke 
woorden (zoals merknamen) beter worden herkend, 
zodat de kans veel groter is dat je snel een nuttig 
antwoord krijgt.

Automatisering strategisch inzetten 
om tijd en moeite te besparen

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820349850
https://www.zendesk.nl/service/answer-bot/#georedirect
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Je helpcenter-artikelen 
optimaliseren voor Answer Bot

Answer Bot doorzoekt je helpcenter-
artikelen om relevante informatie te 
identificeren op basis van sleutelwoorden 
en -zinnen. Houd dit in gedachten bij het 
maken van nieuwe helpcenter-artikelen of 
het bijwerken van bestaande artikelen. 

Titels:

Geef je artikelen een titel in de taal 
en bewoordingen die je klanten 
mogelijk gebruiken bij een 
zoekopdracht of in de beschrijving 
van een ticket. Bijvoorbeeld: “Hoe 
stel ik mijn wachtwoord opnieuw in?” 
of “Een wachtwoord opnieuw 
instellen”

Inleidingen:

Het opnemen van relevante 
zoekwoorden in de inleiding van 
artikelen is essentieel, want Answer 
Bot weegt de eerste 75 woorden het 
zwaarst. Begin je artikelen met 
duidelijke, doelgerichte alinea's. 

Onderwerpen:

Maak korte artikelen over één 
bepaald onderwerp, in plaats van 
lange artikelen met meerdere secties 
over hetzelfde onderwerp.

Maak indruk op werknemers met 
behulpzame, snelle aanbevelingen  

Webformulieren

Verras je werknemers door hun vragen al te 
beantwoorden voordat ze ze stellen. Met een 
beetje hulp van Answer Bot kun je direct 
relevante helpcenter-artikelen via je helpdesk-
formulier voorstellen. Dit is zeer nuttig om de 
stroom binnenkomende vragen in te dammen.

Bezoek ons helpcenter voor instructies over 
het instellen van webformulieren. 

Antwoorden per e-mail 

Je kunt ook automatische suggesties voor 
artikelen doen per e-mail. Wanneer een 
werknemer een automatisch antwoord 
ontvangt van je helpdesk, stelt Answer Bot 
een korte lijst van helpcenter-artikelen samen 
die gerelateerd zijn aan de aanvraag. Als hij 
het antwoord heeft gevonden, kan hij de 
aanvraag sluiten en verdergaan waar hij was 
gebleven. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408889217306-Recipe-Setting-up-basic-request-ticket-forms-Software-example-
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Wat je niet meet, kun je niet verbeteren. Houd prestatiemetrics bij in Zendesk, 
zodat je successen kunt vieren en verbeterpunten kunt identificeren. 

Je hebt gegevens nodig om te 
begrijpen wat werkt, wat niet werkt en 
hoe je dingen kunt verbeteren.

Met Zendesk heb je toegang tot supportmetrics en 
prestatiestatistieken van agents, zodat je trends kunt 
zien en kunt vaststellen waar verbetering nodig is.

Video: Inleiding tot analyses in Zendesk

Gegevens onthullen de beste 
mogelijkheden voor groei

https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
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Te veel gegevens tegelijk bekijken kan overweldigend 
zijn. We adviseren om aangepaste dashboards te 
maken met de belangrijkste prestatie-indicatoren  
(‘key performance indicators’, ofwel KPI's) van je team. 
Raadpleeg ons helpcenter voor informatie over het 
maken van dashboards.

Elke organisatie is uniek, maar dit zijn een paar dingen 
die je waarschijnlijk wilt weten:

Wanneer nemen je werknemers het vaakst 
contact op (dagen en tijden)?

Dit is handig om te weten om je 
personeelsstrategie (en lunchpauzes) te 
plannen. Het helpt ook om de piektijden te 
kennen, zodat je weet wanneer je beter geen 
vergadering met je interne supportteam plant.

Welk soort vragen komen het meest voor 
(op basis van categorietags)?

Als je veel aanvragen krijgt over een bepaald 
onderwerp, kan dat een aanwijzing zijn dat je 
de inhoud over dat onderwerp in het 
helpcenter moet verbeteren. 

Zijn je werknemers tevreden over de 
service die je verleent? 

Metrics over de tevredenheid van je 
werknemers kunnen je snel inzicht geven in 
hoe goed je aan hun behoeften voldoet. 
Besteed aandacht aan eventuele negatieve 
opmerkingen en ontwikkel een proces om 
daarmee om te gaan. 

Je kunt aangepaste rapporten maken die automatisch 
volgens een schema worden uitgebracht of je kunt ze 
naar behoefte opstellen wanneer het uitkomt. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408831595418
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408831595418
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Zendesk helpt je omgaan met je huidige situatie 
en bij het creëren van een betere toekomst.

Onzeker over de toekomst?
Dan ben je niet alleen. 

Wat er ook gebeurt, er zijn altijd dagelijkse problemen 
die moeten worden opgelost: verloren wachtwoorden, 
trage computers en het onboarden van nieuwe 
werknemers. We kunnen je ondersteunen bij je 
dagelijkse werk en je de gegevens verstrekken die je 
nodig hebt om de doeltreffendheid van je werk te 
bewijzen. 

Organisaties worden ook geconfronteerd met 
toenemende druk om toptalent te behouden en te 
ontwikkelen te midden van een krappe arbeidsmarkt, 
waar werknemers op alle niveaus opnieuw nadenken 
over hun werk en de doelen die ze willen bereiken. 

Je helpdesk is een klein maar krachtig onderdeel van 
de werknemerservaring. Van stagiairs tot 
leidinggevenden, iedereen vertrouwt op de service 
van je helpdesk. De potentiële impact daarvan is dus 
aanzienlijk als je consistent en op grote schaal een 
uitmuntende service kunt verlenen.  

Het mooie van Zendesk is dat je het zo veel (of zo 
weinig) kunt aanpassen als je wilt: je kunt zaken 
toevoegen, weglaten, vereenvoudigen en naar wens 
aanpassen. Naarmate je organisatie groeit, kunnen 
onze tools worden aangepast om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan, wat die ook zijn. 

Wat is nu de volgende stap nadat je aanvraag voor het 
budget is goedgekeurd? 

Oplossingen voor het heden, 
bouwen aan de toekomst
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05Zendesk instellen als 
interne Helpdesk

Snel aan de slag met no/low code tools 

Je hoeft geen ingenieur of webontwikkelaar te 
zijn om met Zendesk te werken (hoewel het 
nooit kwaad kan om een expert achter de hand 
te hebben). Als je de gesprekken uit je oude 
systeem wilt behouden, kun je onze gratis 
Migratie-app voor helpdesks gebruiken om ze 
over te zetten naar Zendesk. 

Hulp nodig bij de onboarding van je team? Ga 
naar training.zendesk.com voor gratis 
instructievideo's van Zendesk.

1 2 Voeg je favoriete apps toe

We willen dat je optimaal met Zendesk aan de 
slag kunt gaan. Daarom werken we samen met 
bedrijven als Slack, Microsoft Teams, Zoom, 
SurveyMonkey en meer om ervoor te zorgen dat 
Zendesk goed aansluit op de tools die je al kent 
en vertrouwt. 

Om apps te installeren in Zendesk:

• Zoek apps en integraties op zendesk.nl/mar-
ketplace 

• Klik op Installeren en volg de instructies 

• Ga naar Instellingen > Integraties > Apps om 
je apps in Zendesk te configureren

Gebruiksscenario Apps

Aan de slag Helpdeskmigratie, Knowledge Capture, PagerDuty, Okta

Samenwerking
Slack, Microsoft Teams, JIRA, Zoom, PandaDoc, Go2Assist Remote 
Support, LumApps

Projectmanagement Asana, Trello, SweetHawk, Myndbend Process Manager Lite, Cloudset

Prestaties
Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, 
MaestroQA

Feedback SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.nl/marketplace/apps/support/120364/help-desk-migration/
https://training.zendesk.com/
https://www.zendesk.nl/marketplace/
https://www.zendesk.nl/marketplace/
https://www.zendesk.nl/marketplace/
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Beproefde werkwijzen voor 
standaardtriggers:

Deactiveer niet alle triggers. Dankzij 
triggers weten je werknemers en 
helpdeskteam waar er een probleem 
optreedt en welke actie er nodig is. 

Als je een standaardtrigger wilt 
veranderen, kopieer hem dan en 
maak een nieuwe trigger op basis 
van dezelfde structuur. Deactiveer 
vervolgens de oorspronkelijke 
standaardtrigger.

Overweeg het uitschakelen van 
“Informeer alle agents over 
ontvangen aanvragen” om te 
voorkomen dat je onnodig veel 
e-mails ontvangt.

Verbeter je ervaring

Experimenteer met tools als triggers, 
automatisering en integraties om je 
optimale configuratie vorm te geven. 
Zendesk wordt geleverd met een reeks 
standaardtriggers, die je kunt toevoegen (of 
vervangen) naarmate je gewend raakt aan 
de interface. Triggers zijn bedrijfsregels die 
automatisch worden uitgevoerd wanneer er 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
Lees hier meer over het instellen van 
triggers. 

Voor toegang tot je triggers:

• Klik op het pictogram voor Objecten en 
regels (      ) in het Beheercentrum

• Selecteer Bedrijfsregels > Triggers

Vraag je werknemers om feedback 

Zendesk biedt ingebouwde 
tevredenheidsenquêtes die je zelf kunt 
aanpassen. Je kunt ook apps als SurveyMonkey 
of Stella Connect gebruiken om feedback te 
verzamelen en verbeterpunten te identificeren. 

Om klanttevredenheidsbeoordeling in Zendesk in 
te schakelen:

• Klik op Personen (      ) in je Beheercentrum

• Selecteer Configuratie > Eindgebruikers

• Klik op het tabblad Tevredenheid en 
vervolgens op Klanten toestaan tickets te 
beoordelen

• Klik op Opslaan onderaan de pagina 

Volg deze instructies om je 
tevredenheidsenquêtes aan te passen in 
Zendesk.

Zelf aanpassen

Als je vertrouwd raakt met Zendesk, kun je 
beginnen meer zaken aan te passen. Je kunt de 
instellingen aanpassen, gegevens uit andere 
systemen integreren en zelfs aangepaste apps 
bouwen die zijn afgestemd op de behoeften en 
functies van je organisatie. Of je nu een technisch 
team hebt of niet, je kunt onze tools voor 
ontwikkelaars gebruiken om je ideale helpdesk 
vorm te geven. 

Bouwen voor de toekomst

Droom je van een slimme helpdesk die wordt 
aangedreven door kunstmatige intelligentie? Wil 
je een zeer persoonlijke service bieden in de 
Metaverse? Of wil je gewoon een leeg postvak? 
Met Zendesk kun je vertrouwen op een set 
krachtige tools waarmee je stap voor stap je 
toekomstbeeld vorm kunt geven. 

Op zoek naar inspiratie? Sluit je aan bij onze 
Community voor praktisch advies van ervaren 
Zendesk-gebruikers. 

3 4
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://www.zendesk.nl/platform/
https://www.zendesk.nl/platform/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics
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Zendesk: een slimmere 
manier om je werknemers 
te ondersteunen
Als je efficiënte tools gebruikt kun je trots zijn op de interne support die je je 
werknemers biedt. 

Zendesk is een laagdrempelig systeem zonder code voor interne helpdesks dat je 
meteen kunt gebruiken en dat met je kan meegroeien naarmate je behoeften 
veranderen.

Aan de slag met Zendesk voor HR.

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

