
Hoe IT-managers 
Zendesk gebruiken voor 
de werknemerservaring

We laten je zien hoe 
je Zendesk intern 
kunt gebruiken 
om workflows 
te verbeteren, 
zichtbaarheid te 
vergroten en kennis  
te delen.

Zendesk voor de werknemerservaring
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IT-teams hebben veel 

verantwoordelijkheid.

Werknemers rekenen op jou om al hun 

vragen te beantwoorden en problemen 

met hun apparaten op te lossen. Managers 

komen bij jou voor strategische 

begeleiding bij digitale projecten. Intussen 

moet je team gegevens van de organisatie 

beschermen en voldoen aan allerlei 

regelgeving. 

Bovendien vragen werknemers om meer 

flexibiliteit zodat ze kunnen werken waar 

en wanneer ze maar willen. Dit vormt een 

uitdaging voor organisaties die 

achterlopen met de implementatie van 

nieuwe technologieprojecten en nu hun 

ontwikkeling moeten versnellen om aan de 

verwachtingen te kunnen voldoen.

Het aantal tickets dat door werknemers 
wordt ingediend, is vorig jaar 
toegenomen met

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

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

Hoe omarm je de toekomst van 
werken en los je problemen in 
het heden op?

31%
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Als je concurrerend wilt blijven, heb 
je technologie nodig die met de tijd 
meegaat.

Dit is niet de werkplek van je oma. 

Werknemers verwachten de allerbeste 

technologie en service, want dat zijn ze 

gewend van de merken en bedrijven 

waarmee ze in hun dagelijks leven 

communiceren. 

Hoe Zendesk kan helpen

Met Zendesk kun je meer doen dan alleen 

maar reageren op inkomende vragen. Je kunt 

problemen consistent, veilig en op schaal 

oplossen. Je kunt binnen je organisatie een 

cultuur creëren waarin iedereen informatie met 

elkaar deelt. 

In deze gids laten we je zien hoe je Zendesk 

voor je IT-helpdesk kunt inzetten en: 

• Werknemers helpen waar en wanneer ze het 

nodig hebben

• Je efficiëntie verhogen met AI-gedreven 

workflows 

• Gegevens gebruiken om de impact van je 

werk aan te tonen

• Jouw ideale helpdek bouwen door apps, 

integraties en aangepaste workflows toe te 

voegen
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Als werknemers kunnen werken waar ze maar willen, moet 
je ervoor zorgen dat je helpdesk overal bereikbaar is.

Werknemers helpen waar en 
wanneer ze het nodig hebben

Helpcenter

Zorg dat werknemers te 
allen tijde zelf het 
antwoord op hun vraag 
kunnen vinden en je kunt 
kennis gemakkelijk op één 
plaats delen zonder dat je 
dubbel werk hoeft te doen. 

Zorg dat werknemers op meerdere manieren om hulp kunnen vragen:

Telefonisch en per 
sms

Communiceer met je 
werknemers via de kleine 
computer in hun zak. 
Hierdoor kunnen ze nog 
gemakkelijker support 
krijgen, waar ze ook zijn: 
thuis, in een koffietentje of 
op kantoor.

Messaging

Zorg dat support 
vriendelijker en echter 
aanvoelt met apps voor live 
chat en berichten, zonder 
dat je aan zichtbaarheid of 
veiligheid inboet. 

Chatbots

Gebruik kunstmatige 
intelligentie (AI) om 
eenvoudige vragen te 
beantwoorden en reguliere 
gespreksflows af te 
handelen, zodat je je kunt 
richten op complexere 
problemen die je aandacht 
nodig hebben.
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Jouw kennis is veilig bij ons

Helpcenters voor werknemers kunnen heel 
handig zijn om informatie te delen, maar er 
zijn wel wat veiligheidsmaatregelen nodig. 
Uiteraard beschikt Zendesk daarover. 

Definieer rollen en 
bevoegdheden

Stel duidelijke rollen in binnen je interne 
supportteam, zodat je precies weet wie 
inhoud kan maken en bewerken, en 
verwijder machtigingen als medewerkers 
vertrekken of een andere rol krijgen.

Beperk wie de inhoud van het 
helpcenter kan bekijken

Maak een helpcenter dat met een 
wachtwoord is beveiligd, zodat alleen 
aangemelde werknemers erbij kunnen. 
Beperk de toegang verder op basis van 
het type gebruiker. Hier vind je 
instructies over hoe je de toegang tot 
het helpcenter kunt beperken.

Voldoe aan de wetgeving 
inzake privacy en de 
bescherming van gegevens

Je bent verplicht om de privacy van 
werknemers te beschermen. Dit kan 
betekenen dat je persoonlijke informatie 
van mensen uit artikelen of opmerkingen 
in het helpcenter moet verwijderen. Hier 
vind je meer informatie over hoe je kunt 
voldoen aan je verplichtingen op het 
gebied van privacy.

Aan de slag met Zendesk Guide:

Bouw zelf een helpcenter met de tools en sjablonen 
van Zendesk. Je hebt hier echt geen designteam 
voor nodig. We hebben een standaard 
helpcenterthema dat kan worden aangepast met je 
merkkleuren en -logo of je kunt de vormgeving en 
uitstraling wijzigen met een van de 
ontwerpvriendelijke thema's.

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.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
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/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/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
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ZO WERKT HET

Flow builder voor Answer Bot

Gebruik onze Flow Builder om gesprekken 
tussen Answer Bot en je medewerkers in 
kaart te brengen. Zodra je een flow hebt 
samengesteld, kun je deze in meerdere 
talen publiceren. Dit is allemaal mogelijk 
met slechts een paar klikken, zonder dat je 
maar één regel code hoeft te schrijven.

02
Heb je het heel erg druk op je werk? Maak dan gebruik van 
automatisering, zodat je je kunt richten op wat het belangrijkste is. 

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

Wij denken van wel. Ten eerste kunnen ze helpen met het beantwoorden van de meest 
voorkomende vragen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor kleine teams die een breed scala 
aan behoeften ondersteunen. Ten tweede kun je met een 'always-on bot' 24/7 hulp bieden,  
waar of wanneer je werknemers ook aan het werk zijn.

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 je sneller en eenvoudiger een nuttig antwoord krijgt.

Je efficiëntie verhogen met 
AI-gedreven workflows

https://www.zendesk.nl/service/answer-bot/
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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.

Waarom Answer Bot deel zou 
moeten uitmaken van je IT-team

Verminder het aantal inkomende vragen  

Gebruik Answer Bot om eenvoudige vragen te 
beantwoorden en laat de bot problemen escaleren 
naar je IT-team als deze niet snel kunnen worden 
opgelost. Als je eenvoudige vragen door een bot 
laat beantwoorden, haal je wat druk weg bij je team, 
zodat ze zich op grotere problemen kunnen richten.

Beantwoord vragen voordat ze worden 
gesteld 

Answer Bot kan automatische artikelsuggesties 
doen op basis van de informatie die in een 
webformulier of e-mail wordt verstrekt. Als de 
werknemer het antwoord al vindt in de lijst met 
artikelsuggesties, dan kan deze het ticket sluiten en 
weer aan de slag gaan. 

• Aanbevolen artikelen configureren voor 
e-mailmeldingen

• Aanbevolen artikelen configureren voor 
webformulieren

Zo activeer je Answer Bot: 

• Klik in het Beheercentrum op het pictogram 
Kanalen (     ) in de zijbalk en selecteer vervolgens 
Bots en automatiseringen > Aanbevolen 
artikelen

• Klik op Answer Bot activeren of Answer Bot 30 
dagen uitproberen om je onbeperkte 
proefperiode van 30 dagen te activeren

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

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820349850
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Houd prestatiemetrics bij in Zendesk, zodat je successen 
kunt vieren en verbeterpunten kunt identificeren. 

Alle ogen zijn meer dan ooit gericht op IT. 

Jouw team kan de toekomst van werken binnen je bedrijf 
vormgeven en leidinggevenden verwachten van jou 
bruikbare inzichten die het bedrijf vooruit kunnen helpen. 
Ze willen van jou horen wat wel of niet werkt en waar 
verandering nodig is. 

Met de rapportages en analysemogelijkheden in 
Zendesk krijg je meer zicht op gebruikstrends, prestaties 
van agents en tevredenheidsbeoordelingen van 
werknemers.

Bekijk: Inleiding tot analyses in Zendesk

Gegevens gebruiken om de impact 
van je werk aan te tonen

Employee Experience Trends-rapport 2022

54%
van de leden van interne 
supportteams zegt dat 
hun zichtbaarheid bij de 
bedrijfsleiding groter is dan ooit

https://youtu.be/Q2fa2O7PCec


Zendesk gebruiken voor HR 10

Welke metrics zijn het belangrijkst? 

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

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

Dit is handig om te weten, zodat je de bezetting bij 
de servicedesk (en lunchpauzes) kunt plannen. Je 
ontdekt zo ook wanneer er piekmomenten zijn 
voor als je systeemonderhoud en -onderbrekingen 
wilt inplannen.

Wat zijn de meest voorkomende vragen?

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. 

Hoe snel reageer je op vragen van 
werknemers?

Werknemers verwachten snel antwoord, zeker als 
ze een technisch probleem hebben. Monitor je 
responstijd, zodat je zeker weet dat de bezetting 
van je servicedesk op orde is en je aan de vraag 
van werknemers kunt voldoen. 

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. 

Ga naar ons helpcenter voor meer informatie over hoe je 
Zendesk Explore kunt gebruiken voor analyses en 
rapporten.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
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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 systeemonderhoud. 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.

Zendesk gebruiken als IT-helpdesk: 

Als er veel mensen vertrekken, moeten organisaties hun werknemerservaring opnieuw vormgeven, en 
daarbij mag je de IT-servicedesk niet over het hoofd zien. 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. Vertrouw op ons kant-en-klare aanbod of 
gebruik je eigen code. Wij bieden je de tools, maar jij bent de architect. 

En als je het kunt gaan uitproberen, wat wordt dan je volgende stap? 

Jouw ideale helpdesk bouwen

Onboarding van 
werknemers

Diensten voor 
werknemers Asset Management Wijzigingsbeheer

Help ze bij het instellen 
van technologie en geef 
informatie over 
beveiligingsprotocollen

Beantwoord vragen van 
werknemers en bied 
ruimte voor IT-
servicevragen

Houd een digitaal 
papierspoor bij van 
problemen met apparatuur 
die door de organisatie 
wordt verstrekt

Deel informatie over 
nieuwe tools en 
implementaties 
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Tickettip:

Gebruik indien mogelijk drop-

downmenu's. Met drop-downs 

kun je namelijk duidelijke 

rapporten maken, 

bedrijfsregels effectief 

inzetten en de ervaring voor je 

agenten en eindgebruikers 

vereenvoudigen.

05Zendesk instellen als  
IT-helpdesk

Structureer je team

Begin met je team organiseren en rollen 
toewijzen. Je kunt groepen met agents maken op 
basis van de kanalen die ze gebruiken (bijv. e-mail 
of chat) of het onderwerp dat ze behandelen (bijv. 
technische support of beveiliging/compliance). 
Groepen zijn belangrijk omdat je ze kunt 
gebruiken om tickets te routeren en prioriteit te 
geven aan inkomende vragen. Maak groepen met 
een duidelijk doel en geef ze een naam die bij 
hun functie past.

Zo maak je een groep:

• Klik in het Beheercentrum op het pictogram 
Personen (      ) in de zijbalk en selecteer  
Team > Groepen

• Klik op Groep toevoegen

• Voer een groepnaam in en selecteer de agents 
die je aan de groep wilt toevoegen

• Als je wilt dat dit de standaardgroep wordt 
waar alle nieuwe agents aan worden 
toegevoegd, klik dan op Standaardgroep 
maken

• Klik op Groep maken

1 2 Maak aanpaste ticketvelden

Een ticket is het verslag van het gesprek tussen 
werknemers en IT. Je kunt ticketvelden in 
Zendesk gebruiken om belangrijke informatie 
over het ticket vast te leggen, zoals het type 
probleem, de naam van de werknemer of de 
afdeling. Dit is later weer van belang als je 
bepaalde typen tickets wilt volgen en erover wilt 
rapporteren.  

Zendesk bevat een standaardset velden voor je 
tickets en je kunt naar behoefte aangepaste 
velden toevoegen. Hier vind je instructies over 
hoe je aangepaste ticketvelden kunt maken.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408883152794
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Beproefde werkwijzen voor 
standaardtriggers:

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

Automatiseer herhaalde acties met 
triggers

Je kunt triggers maken om tickets automatisch 
te verwerken en zo tijd te besparen. Triggers 
zijn bedrijfsregels op basis van gebeurtenissen 
die jij opstelt voor acties die direct worden 
uitgevoerd nadat een ticket wordt aangemaakt 
of bijgewerkt. Triggers gaan eigenlijk over 
oorzaak en gevolg. Als een ticket voldoet aan 
een reeks voorwaarden, dan wordt er een actie 
in gang gezet. 

Zendesk heeft standaardtriggers die je kunt 
toevoegen of verwijderen op basis van je 
zakelijke behoeften. 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

3

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
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Kies je apps (of bouw je eigen apps)

We willen dat je optimaal met Zendesk aan de 
slag kunt gaan. Daarom werken we samen met 
bedrijven als Slack, JIRA en meer om ervoor te 
zorgen dat Zendesk goed aansluit bij de tools die 
je al kent en vertrouwt. Je kunt ook je eigen 
aangepaste apps ontwikkelen waarmee je 
gegevens van externe bronnen kunt integreren, 
zoas een werknemersdatabase. Bekijk onze tools 
voor ontwikkelaars voor meer informatie over hoe 
je oplossingen op maat kunt bouwen voor 
Zendesk. 

Om apps te installeren in Zendesk:

• Bekijk apps en integraties op
zendesk.nl/apps

• Klik op installeren en volg de instructies

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

4

Gebruiksscenario Apps

Aan de slag Help Desk Migration, Knowledge Capture

IT-teams Okta, PagerDuty, JIRA, Watchman Monitoring, EZOfficeInventory, AssetSonar

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

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

Training en prestaties Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, MaestroQA

Feedback SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.nl/platform/
https://www.zendesk.nl/platform/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://www.zendesk.nl/marketplace/
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Vraag je werknemers om feedback 

Je begrijpt de behoeften van werknemers beter 
als je rechtstreeks feedback van ze krijgt. 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.

5 6

Ga voor meer informatie over hoe je Zendesk Support 
instelt naar onze snelstartgids.

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.

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://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408824587802-Quick-launch-guide
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics
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Zendesk: een 
slimmere manier om 
je werknemers te 
ondersteunen
De werkvloer ziet er tegenwoordig anders uit en dat vraagt om intelligente 
digitale ervaringen. 

Werknemers willen altijd toegang tot service en IT-teams hebben moderne 
oplossingen nodig waarmee ze een klus ook echt kunnen klaren. 

Zendesk kan het allemaal.

Aan de slag met Zendesk voor IT.

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

