
Een nieuwe werknemers-
ervaring voor een 
nieuw tijdperk

De wereld is veranderd.  Tijd om de 
werknemerservaring daarop aan te passen.
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Kantoren gingen dicht, samenwerken vond voortaan plaats 

vanuit de huiskamer en veel veranderingen die eerst als 

tijdelijk werden beschouwd, bleken uiteindelijk blijvend te 

zijn. Nu, meer dan een jaar later, weten bedrijven nog steeds 

niet hoe de toekomst er precies uitziet, zowel voor hun 

activiteiten als voor hun teams.

Of je nu van plan bent om volledig op afstand te werken, 

terug naar kantoor te gaan, of ergens daartussenin, het 

afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk het is om 

werknemers centraal te stellen. De juiste aanpak is belangrijk, 

want er staat veel op het spel voor bedrijven.

In deze nieuwe markt behaal je 
concurrentievoordeel door manieren te 
vinden om slimmer te werken, toptalent 
te behouden en de collectieve kracht van 
je personeel aan te wenden. 

Bedrijven reageren hierop door het drastisch inkorten van de 

tijdschema's voor het invoeren van nieuwe technologieën. Zo 

helpen ze de workflows te stroomlijnen en houden ze hun 

werknemers betrokken. Toch hebben veel werknemers nog 

steeds niet het gevoel dat ze over de nodige tools 

beschikken om succesvol te zijn, waar ze ook werken.

Als we iets van 2020 hebben geleerd, is het wel dat je op 

alles voorbereid moet zijn. Door ervoor te zorgen dat je 

werknemers toegang hebben tot de tools, informatie en 

contacten die ze nodig hebben om verbonden en  

productief te blijven, kunnen ze ongeacht wat er gebeurt 

succes boeken.

Vrijwel van de ene dag op de andere werd de manier 
waarop we werken, samenwerken en contact 
houden veranderd door een wereldwijde pandemie.
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Welkom bij het trendrapport over 

werknemerservaring van Zendesk 

voor 2021. Om beter te begrijpen hoe 

veranderingen van invloed zijn op 

serviceteams voor werknemers hebben 

we helpdeskmedewerkers, managers en 

inkopers van technologie ondervraagd 

en gekeken naar de gegevens  

van meer dan 90.000 bedrijven  

in 175 landen die Zendesk gebruiken 

voor hun klantenservice.

Het gaat allemaal razendsnel. 

Lees verder om meer te weten te 

komen over hoe de ingrijpende 

veranderingen van het afgelopen jaar de 

werknemerservaring hebben beïnvloed 

en zullen blijven beïnvloeden, en wat je 

team kan doen om bij te blijven.

Over onze 
gegevens:

M E T H O D O L O G I E
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De toekomst van werk is nu
In een steeds meer verdeelde wereld moeten  
bedrijven opnieuw nadenken over de manier  
waarop ze hun werknemers betrokken houden.

Veranderende realiteit, veranderende 
werkstromen
Bedrijven en zelfs teams werken steeds minder vaak 

onder één dak. Tijdens de pandemie is zelfs 70 

procent van de klantenserviceagents volledig 

overgeschakeld op werken op afstand. Dit betekent 

dat je voor het verbonden blijven met je mensen 

meer moet doen dan alleen de deur van je kantoor 

openhouden. 91 procent van de inkopers van 

technologie zegt het afgelopen jaar nieuwe tools en 

processen te hebben toegevoegd om hun teams 

slimmer gescheiden te laten werken. 

Volgens managers zijn de grootste uitdagingen  
waarmee hun interne teams van werknemers 
momenteel worden geconfronteerd  
onder meer:

Veel helpdeskagents beschikken nog 
steeds niet over de juiste tools

Misschien wel een van de grootste uitdagingen om 

werknemers beter te ondersteunen, is dat veel 

helpdeskagents nog steeds niet beschikken over wat ze 

nodig hebben om succesvol te zijn. Eén op de vier zegt 

niet over de juiste tools te beschikken om op afstand te 

kunnen werken, of het nu gaat om de technologie die 

nodig is om contact te leggen met werknemers of om 

de processen die nodig zijn om beter als team te 

kunnen werken. 

80 procent zegt dat het werk het afgelopen jaar  
is veranderd. De meesten noemen hierbij:

T R E N D  1

44%Het coördineren van de inspanningen 
om getroffen werknemers te helpen

44%Het beheren van verspreid 
werkende teams

34%Begeleiding van werknemers die 
recent digitale hulpmiddelen zijn 
gaan gebruiken

29%Het verkrijgen van een volledig 
inzicht in de situatie van werknemers  
om problemen op te kunnen lossen

29%Verminderde productiviteit 
van werknemers

41%Veranderingen in de verwachtingen 
van werknemers

37%
Langere werkdagen

26%Veranderingen in wat er 
verwacht wordt van het 
leiderschap

24%Het bemannen van 
verschillende kanalen

23%Veranderingen in de 
vragen van 
medewerkers
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Bedrijven willen meer investeren en slimmer werken

Naarmate hun werkplekken zich verder ontwikkelen, erkennen 

bedrijven de noodzaak om de werknemerservaring een nieuwe 

invulling te geven. 70 procent van de inkopers van technologie zegt dat 

hun bedrijf actief op zoek is naar nieuwe manieren om werknemers te 

betrekken, terwijl 55 procent van de bedrijven in 2021 een groter 

budget voor hun interne helpdesks verwacht.

Waar moeten ze prioriteit aan geven? Volgens de helft van de 

klantenserviceagents is een ondersteunende werkomgeving het 

belangrijkst om goed werk te kunnen leveren. 42 procent wijst er 

echter op dat het noodzakelijk is dat interne teams beter samen 

kunnen werken.

Wat is het belangrijkste om je werk goed te kunnen doen?

49%
Een ondersteunende werkomgeving

42%
De mogelijkheid om intern met teams samen te werken

39%
Toegang tot een uitgebreide kennisbank

36%
De beste tools en software

34%
Beter management
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Het digitale omslagpunt
Bedrijven adopteren razendsnel nieuwe 
technologie. Het is dus aanpassen of 
achterblijven.

T R E N D  2

Investeer nu, of riskeer dat je later  
een inhaalslag moet maken

Vergeet meerjarenplannen voor een digitale transitie, 

de tijd om te handelen is nu. 75 procent van de 

bedrijfsleiders is het ermee eens dat de wereldwijde 

pandemie de tijdlijn voor de aanschaf van nieuwe 

technologieën heeft verkort, aangezien bedrijven 

nieuwe manieren zoeken om in contact te blijven met 

werknemers en verspreide teams met elkaar te 

verbinden. 

Meer dan een kwart van de besluitnemers 
omtrent technologie zegt dat de digitale 
tijdlijn met vier of meer jaar is versneld.

Zowel grote als kleine bedrijven 
geven voorrang aan investeringen in 
technologie

Innovatieve oplossingen en technologieën zijn niet 

langer alleen voor de digitaal onderlegden, maar voor 

alle teams. Wie niet investeert dreigt achterop te raken. 

Meer dan de helft van de bedrijven zegt meer te willen 

investeren in technologieën om hun verspreide 

personeel beter te ondersteunen, de productiviteit van 

werknemers te verhogen en meer opties voor interne 

ondersteuning te bieden. Zelfs bedrijven die dergelijke 

initiatieven vóór de pandemie als een lage prioriteit 

beschouwden zijn hier nu mee bezig.

Een derde van de bedrijven die vóór de pandemie 
investeringen in de werknemerservaring als een lage 
prioriteit beschouwden, is nu van plan meer uit te 
geven:

29%Plant om meer te investeren in tools 
om de productiviteit van werknemers 
te verhogen

29%Plant om meer te investeren in het 
automatiseren van bedrijfspro-
cessen en goedkeuringen

27%Plant om meer te investeren om 
interne afdelingen te helpen met 
het beheren van verzoeken

26%Plant om live support voor 
werknemers uit te breiden

25%
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In feite geeft 55 procent van de inkopers van 

technologie aan dat hun bedrijf van plan is dit jaar 

meer te investeren, waarbij 62 procent van plan is te 

gaan kijken naar nieuwe leveranciers van software 

voor interne werknemersdiensten. Voor grote teams 

ziet het er zelfs nog beter uit.

Het investeren in digitale werkplekken voor 

werknemers is een prioriteit voor 62 procent van de 

inkopers van technologie, op de voet gevolgd door 

58 procent die van plan is zich te richten op betere 

ondersteuning voor op afstand werkend personeel. 

Bij het evalueren van potentiële oplossingen zullen ze 

waarschijnlijk prioriteit geven aan kostenbesparingen 

en IT-beveiliging.

Belangrijkste investeringsgebieden:

van de grote bedrijven verwacht in 2023 
een hoger budget voor interne helpdesks, 
vergeleken met 61% van de commerciële 
bedrijven en 42% van de kleine en 
middelgrote bedrijven.

29%

29% 67%

Er zal meer worden uitgegeven

Tijd voor goed nieuws: de investeringen in interne 
helpdesks zullen naar verwachting verdubbelen in 2021. 

79%Tools om de productiviteit van 
werknemers te verhogen

73%Het automatiseren van 
bedrijfsprocessen

68%Tools om interne afdelingen 
te helpen bij het beheren 
van verzoeken
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Nadruk op flexibiliteit
Bedrijven moeten beter inspelen op de behoeften 
van hun werknemers. Niet alleen tijdens 
de volgende crisis, maar voor het komend 
decennium.

T R E N D  3

Het is noodzakelijk om ook na 2021 
flexibel te blijven

Een flexibele strategie was bij uitstek belangrijk toen 

de wereld in 2020 op zijn kop stond. De waarheid is 

echter dat veel bedrijven al langer beter om moeten 

gaan met de behoeften van hun werknemers. De aard 

van het werk zal ongetwijfeld blijven evolueren. Als 

daarbij de behoeften van werknemers veranderen, 

moeten bedrijven in staat zijn zich aan te passen en de 

juiste ondersteuning te bieden. Alleen al in het 

afgelopen jaar nam de betrokkenheid van werknemers 

sterk toe. Er is dus behoefte aan investeringen in 

interne supportteams op zowel de korte als lange 

termijn. 

De best presterende bedrijven geven 
prioriteit aan  
selfservice

Er is één factor die een wereld van verschil maakt. 

Ervoor zorgen dat je werknemers betere middelen 

hebben om zelf antwoorden te vinden. In het ideale 

scenario kun je van tevoren op hun vragen 

anticiperen. Bedrijven die het beste presteren op het 

gebied van werknemersondersteuning en 

-tevredenheid bieden 60 procent vaker 

selfservicemiddelen aan en hebben 37 procent vaker 

nieuwe content toegevoegd in 2020 dan de minder 

goed presterende bedrijven. Gelukkig is 57 procent 

van de interne helpdesktechnici van plan om het 

komende jaar meer te investeren in selfservice.

Op het hoogtepunt van de crisis zagen 
HR-helpdesks 11% meer schommelingen 
in het volume van het aantal verzoeken van 
werknemers in vergelijking tot 2019.

De best presterende bedrijven bieden 60% 
vaker selfservice aan.

11% 11% 60%
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Bedrijven zijn al bezig met de  
broodnodige veranderingen

Veel bedrijven zijn al goed op weg, want er is 

onmiddellijk behoefte aan verandering. Interne 

helpdesks beheren nu al meer 

ondersteuningsverzoeken en -gegevens dan een jaar 

geleden. Als reactie daarop worden er meer 

manieren toegevoegd voor werknemers om contact 

op te nemen en krijgen zij meer mogelijkheden voor 

zelfbediening. Tevens wordt er gewerkt aan het 

anticiperen op en beantwoorden van vragen nog 

voordat ze zich voordoen.

In het afgelopen jaar hebben EX-teams zich 
aangepast aan de veranderende behoeften van 
werknemers door:

Het loont zeker de moeite om voorop te blijven 

lopen. Bedrijven die het beste presteren op gebied 

van werknemerservaring hebben 1,21 keer vaker hun 

helpdesk aangepast. Dit doen ze door de kanalen die 

ze aanbieden of de manier waarop hun serviceteams 

werken aan te passen. 

Vooruitkijkend zijn veel van deze teams van plan om 
tegen het einde van het jaar nieuwe workflowtools 
en apps toe te voegen of te integreren. Hierbij wordt 
vooral gefocust op:

45%Het proactief versturen van 
ondersteunende berichten

41%Nieuwe content toevoegen 
aan self-service kanalen

38%
Nieuwe kanalen voor service toevoegen

30%Het aantal agents 
uitbreiden dat op meerdere 
kanalen werkt

30%Toevoeging van AI of een 
chatbot voor snellere service

36%
Social media

35%
Personeelsbeheer 

33%
Samenwerking
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Kom meer te weten over hoe Zendesk 
interne helpdesks aanpakt en hoe je 
je teams kunt voorzien van de tools 
die ze nodig hebben om nu en in de 
toekomst succesvol te zijn.

https://www.zendesk.nl/internal-help-desk/

