
Hoe Zendesk een veranderende 
werkplek ondersteunt

De toekomst van werk draait om mensen, hulpmiddelen en communicatie.  
In dit ebook leggen we uit hoe Zendesk HR- en IT-teams in staat stelt elke 
werknemer te ondersteunen, het talent van werknemers te focussen op 
complexe projecten en met gemak op te schalen.

https://www.zendesk.nl/
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De antwoorden op deze vragen zijn zeer complex, ontwikkelen zich 
in een snel tempo en hebben gevolgen voor talloze bedrijven en 
personen.

Wat werknemers verwachten van hun werkplek was voor de 
pandemie al aan het veranderen. Door COVID is dit alleen nog maar 
versneld. Uit onderzoek van Zendesk blijkt dat 90% van de 
besluitnemers omtrent technologie zegt dat de invoering van 
digitale technologie in 2020 is versneld. Uit onderzoek van PwC 
blijkt dat 83% van de werkgevers zegt dat werken op afstand 
succesvol was voor hun bedrijf, vergeleken met 73% zes maanden 
eerder. Slechts 1 op de 5 leidinggevenden wil terugkeren naar 
werken op kantoor zoals voor de pandemie, hoewel slechts 13% van 
de leidinggevenden zegt dat werken op kantoor volledig tot het 
verleden behoort. 

Zowel grote als kleine bedrijven moeten flexibel kunnen reageren 
op de voortdurende veranderingen. HR- en IT-leiders dragen op dit 
gebied een grote verantwoordelijkheid. De manier waarop mensen 
binnen een bedrijf samenwerken, communiceren en met elkaar in 
contact staan, en de manier waarop ze technologie gebruiken zijn 
tegenwoordig van fundamenteel belang voor het succes van een 
bedrijf. 

Dat betekent dat de productiviteit, de efficiëntie en het welzijn van 
HR- en IT-teams invloed hebben op het hele bedrijf. Beschikken 
over de juiste hulpmiddelen en systemen ter ondersteuning van je 
HR- en IT-teams was nog nooit zo cruciaal.

Iedereen heeft het over de verwachtingen van 
werknemers en de dynamiek op de werkplek. 
Wat is de nieuwe rol van het kantoor? Wat 
betekent het om samen te werken en te 
innoveren? Hoe ziet het personeelsbestand 
eruit, nu en over vijf jaar? 

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
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Wat HR- en IT-leiders  
nodig hebben om  
succesvol te zijn

Zowel de dynamiek rondom het personeel als de modellen 
voor de werkplek, de verwachtingen van werknemers en de 
waarden van bedrijven en werknemers zijn aan het 
veranderen. De meeste professionals, ongeacht hun 
bedrijfstak, ervaren veel verandering. De sectoren die weinig 
nadeel ondervonden door het tumult van het afgelopen jaar 
merkten via hun klanten toch dat er behoorlijk wat problemen 
waren. HR- en IT-teams hebben de juiste instrumenten nodig 
om al deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, want zij zijn 
de werknemers van een organisatie het meest rechtstreeks 
van dienst.

Zowel supportteams als werknemers 
hebben behoefte aan antwoorden en 
informatie 
Eenvoudige werkprocessen en boeiende ervaringen zijn 
fundamenteel voor het geluk van werknemers, zodat ze bij 
het bedrijf blijven. Je werknemers moeten weten hoe ze snel 
antwoorden kunnen vinden, via selfservice of door 
rechtstreeks contact met iemand op te nemen. Toptalent is 
ook op zoek naar inzicht in het bedrijf waar ze voor werken. 
Deze mensen willen geen speurtocht moeten ondernemen 
om informatie te vinden zoals bedrijfsmededelingen, de 
reactie van de CEO op een crisis of het bedrijfsbeleid.

Als HR-professionals moeten we tijd 
vrijmaken voor onze zakelijke HR-partners en 
andere teamleden, zodat zij kunnen werken 
aan de meest strategische uitdagingen: 

• Hoe zal de organisatiecultuur er na COVID 
uitzien? 

• Hoe gebruiken we ons kantoor optimaal 
na COVID? 

• Wat is onze locatiestrategie met 
betrekking tot rollen en individuen? 

• Welke arbeidsvoorwaarden bieden we 
aan en wat hebben werknemers nog meer 

nodig? 

 
Er zijn zoveel strategische zaken die 
onze HR-teams moeten aanpakken. 
Door technologie in te zetten om 
repetitieve taken te verminderen, 
komt er energie vrij voor dit complexe, 
belangrijke werk. 

- Fidelma Butler 
Vice President Talent & Organization Development 

bij Zendesk.
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Werknemers gebruiken graag 
messaging
Het afgelopen jaar leerden we op nieuwe manieren het 
belang van relaties en communicatie. In het dagelijks leven 
maken we steeds meer gebruik van messaging om in 
contact te blijven en samen te werken. Ook op de werkplek 
is het gebruik van messaging nu de norm geworden.

Er zijn twee belangrijke thema's met betrekking tot de 
evolutie van de werkplek: werkgevers moeten hun mensen 

voorzien van de hulpmiddelen die ze nodig hebben om het 

werk goed te doen, en werknemers moeten gemakkelijk 

toegang hebben tot informatie.

Met messaging kunnen bedrijven deze doelen halen.

Messaging staat symbool voor trends die overlappen. Met de 

opkomst van de hybride werkplek — volgens Gartner is 41% van 
de werknemers van plan om ten minste een deel van de tijd op 
afstand te blijven werken — zijn er minder persoonlijke 
interacties, waardoor je dus minder vaak even iets aan een 
collega kunt vragen. En dan is er nog de beroepsbevolking zelf: 
Millennials en Gen z'ers zullen in 2030 ongeveer 75% van de 
beroepsbevolking uitmaken, en 41% van deze groep zegt op het 
werk liever elektronisch te communiceren dan face-to-face, of 
zelfs via de telefoon.

Dankzij Zendesk is messaging met werknemers en klanten net 
zo gemakkelijk als met vrienden of familie. Dat is ook de intentie: 
zowel klanten als werknemers willen dat bedrijven hen 
ontmoeten op hun favoriete kanalen.

In het verleden beschikten bedrijven niet altijd over de middelen 
om messaging gemakkelijk op grote schaal te gebruiken. 
Zendesk heeft er hard aan gewerkt om daar verandering in te 
brengen. Bij ons is messaging eenvoudig in te stellen, te 
gebruiken en zelfs te automatiseren. Hierdoor ervaren mensen 
minder stress, wordt de onboarding naadloos en krijgen 
werknemers snel antwoorden. Een van de grootste voordelen 
van Zendesk Messaging: gesprekken zijn doorlopend en kunnen 
gehouden worden op alle kanalen die je gebruikt, zodat niemand 
zichzelf ooit hoeft te herhalen.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
https://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
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Waarom investeren in de 
werknemerservaring  
(EX) een must is

Door Zendesk op het werk te gebruiken kunnen HR- en 
IT-managers niet alleen optimaal efficiënt en productief zijn, 
het is ook een cruciaal hulpmiddel voor het verbeteren van de 
werknemerservaring en de manier waarop je teams werken. 
Bedrijven beginnen zich te realiseren dat investeringen in EX 

zich vertalen in zinvolle bedrijfsresultaten, dus maken ze er 

een prioriteit van. In een recent onderzoek van Zendesk zei 
meer dan 50% van de bedrijfsleiders dat investeringen in de 
werknemerservaring hebben bijgedragen aan een hogere 
omzet. 

Een goede werknemerservaring wordt, net als een goede 
klantervaring, constant aangepast aan de hand van feedback. 
Werknemers merken het verschil tussen een bedrijf dat alleen 
zegt de werknemerservaring serieus te nemen, en een bedrijf 
dat zich echt inzet voor hun algehele welzijn.

"We moeten nu sneller reageren dan ooit tevoren," aldus 
Butler. "Werknemers zijn individuen, dus moeten we ze 
individueel kunnen ondersteunen. Of we het nu hebben over 
de periode tijdens de pandemie of daarna, we leven allemaal 
in verschillende omstandigheden. Iedereen heeft verschillende 
behoeften met betrekking tot kinderopvang, leefsituatie en 
gezondheid. We moeten dus sneller, efficiënter en consistenter 
kunnen reageren, iets waar technologie bij kan helpen".

Bron: CX Trends 2021

79%

Bedrijfsleiders zijn van plan om 
meer te investeren in het betrekken 
van werknemers, waarbij 61% een 
groter budget verwacht in 2021.

Tools om productiever te werken

Het automatiseren van bedrijfsprocessen

Tools om interne afdelingen te helpen 
bij het beheren van verzoeken

D E  B E L A N G R I J KST E  G E B I E D E N  WA A R I N  
Z E  VA N  P L A N  Z I J N  T E  I N V E ST E R E N :

73%

52%

61%

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
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Maak kennis met 
Zendesk voor werk 

Bedrijven denken meestal dat de HR-afdeling verantwoordelijk 
is voor de werknemerservaring (EX). Maar dat is niet altijd het 
geval. Natuurlijk is HR verantwoordelijk voor het implementeren 
van oplossingen binnen het hele bedrijf. De meeste afdelingen 
kunnen echter baat hebben bij EX-oplossingen, vooral ter 
beheer of ondersteuning van:

• Verzoeken met een hoog volume of hoge snelheid 

• Grote teams of de hele organisatie - zij krijgen veel vragen 
vanuit het hele bedrijf

• Grote groepen die een specifieke opleiding of 
ondersteuning nodig hebben om op te starten of efficiënter 

te werken

De voordelen van investeren in 
supportteams voor werknemers en 
de werknemerservaring

• Verhoogde productiviteit van en 

tevredenheid bij interne supportteams

• Minder personeelsverloop bij interne 

supportteams 

• Meer innovatie en omzet 

• Betere betrokkenheid van werknemers 

De gevolgen van het negeren van de 
werknemerservaring

• Stagnerende productiviteit, vooral 
binnen interne supportteams 

• Inkomstenverlies 

• Hoger personeelsverloop, plus 
wervings- en opleidingskosten

• Verminderde betrokkenheid en 
tevredenheid bij werknemers 
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Waarom Zendesk de juiste keuze is
Zendesk helpt je al lang om eenvoudig uitstekende 
klantenservice te bieden, waar je mensen zich ook 
bevinden. Zendesk kan je nu helpen soortgelijke pijnpunten 
op te lossen en je eigen organisatie efficiënter te laten 
werken. "Werknemers kunnen vaak niet meer zomaar naar 
hun collega's van HR of IT lopen om ze even iets te vragen" 
aldus Butler. "Dit is waar onze technologie bij kan helpen."

Zendesk stelt werknemers echt centraal en richt zich op de 
behoeften van interne leiders van supportteams en hun 
teams, en van werknemers in het algemeen. Wij weten hoe 
belangrijk denkbeelden en waarden zijn. Zelfs voordat de 
wereld door de pandemie veranderde, was een goede 
interne support noodzakelijk om bedrijven soepel te laten 
draaien. Dit geldt natuurlijk des te meer in tijden van 
verandering en onzekerheid. 

Nu een sterk verspreid personeelsbestand voor veel 
bedrijven de norm is, moeten ze nog beter leren begrijpen 
wat hun werknemers van ze denken. Bedrijven dienen hun 
werknemers tevens de informatie en hulpmiddelen te geven 
die ze nodig hebben om hun werk goed te doen, en de 
juiste informatie te communiceren om een positieve, 

accurate perceptie te creëren. 

Door het je mensen gemakkelijk te maken op de hoogte te 
blijven, zorg je er bovendien voor dat ze hun energie 
kunnen richten op de boeiende, hoogwaardige projecten 
waarvoor je ze hebt ingehuurd.

Hoe Zendesk voor werk helpt
Als servicegerichte organisatie staat het bieden van 
eenvoudige en aangename ervaringen voor interne 
supportteams en werknemers centraal in wat we doen. 
Tijdrovend en zinloos gezoek doet afbreuk aan de 
productiviteit en het welzijn van je werknemers. De 
gemiddelde werknemer besteedt 1,8 uur per dag aan het 
zoeken en verzamelen van informatie, gemiddeld 28% van de 
werkweek aan het beheren van e-mails, en bijna 20% aan het 
zoeken naar interne informatie.

Zendesk voor werk helpt je teams efficiënter en goed te 
werken:

• Automatiseer processen via selfservice en AI om  
kosten te besparen, oplostijden te verkorten en processen 
te stroomlijnen. 

• Verhoog je efficiëntie en productiviteit door werknemers 
alle hulpmiddelen die ze nodig hebben op één plaats te 
bieden. 

• Maak werknemers blij met eenvoudige ervaringen zoals ze 
die als consument gewend zijn, om hun betrokkenheid te 

verhogen en de productiviteit te stimuleren.

Zendesk voor werk ondersteunt ook de bedrijfscultuur en helpt 
je teams bij het meten van prestaties, het analyseren van 
trends en het verkrijgen van bruikbare inzichten in eventuele 
onderliggende problemen, zodat zaken geoptimaliseerd 
kunnen worden. Bedrijven die analyses gebruiken om de 
prestaties van supportteams bij te houden, verkorten hun 
oplostijden met gemiddeld 16%.

Een tool die samenwerking bevordert 
Zendesk voor werk biedt de mogelijkheid om samen te werken en om andere mensen bij een ticket te betrekken, zodat er snel 

oplossingen gevonden worden. Binnen HR zie je vaak dat iemand binnen die afdeling eigenaar is van een ticket, waarbij het nodig is 

om iemand van Total Rewards of een zakelijke HR-partner in de regio van de werknemer te raadplegen. Doordat je in Zendesk voor 

werk gemakkelijk kunt samenwerken, wordt het eenvoudiger om oplossingen te vinden.

- Fidelma Butler 
Vice President, Talent & Organization Development bij Zendesk.

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.nl/benchmark/
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Voor IT-leiders
IT-afdelingen staan voor bijzondere uitdagingen, vooral bij bedrijven 

die willen groeien in omvang en complexiteit. Tweederde van de 

IT-afdelingen lost minder dan 80% van de incidenten op tijdens het 

eerste contact. "Er is op het gebied van IT nu veel meer beweging 

dan ooit tevoren, er gaan meer apparaten rond met gevoelige 

informatie, en kwaadwillenden slaan steeds vaker toe. Dit alles 

gebeurt tegen een achtergrond van groeiende migratie naar de 

cloud, een digitale transformatie naar een (hybride) WFA-omgeving 

en een overdosis slecht beveiligde apparaten", aldus Dan Ortega, 

Vicepresident Productmarketing bij Oomnitza. "Waar het op 

neerkomt: het verplaatsen van gegevens kan gevaarlijk zijn." 

Zendesk voor werk is geweldig voor zowel beginnende als 

gevestigde IT-bedrijven. Zendesk is schaalbaar voor bedrijven die 

groeien in omvang en complexiteit. De mogelijkheden en apps 

voldoen aan de behoeften van gevestigde IT-bedrijven die behoefte 

hebben aan mogelijkheden zoals:

• Verandermanagement 

• Activabeheer

• Goedkeuringen en workflows 

We moeten tijd vrijmaken voor onze 
IT-partners en andere mensen, zodat zij 
kunnen werken aan hun belangrijkste 
taken: 

Het organiseren van de logistiek 
Meer dan ooit is het van cruciaal belang 
dat alle activa (hardware, software, 
accessoires) die aan gebruikers zijn 
gekoppeld gedurende hun gehele 
levenscyclus worden bijgehouden.

Het handhaven van de beveiliging 
Omdat het WFA-model (work from 
anywhere) gevoelig is voor 
cyberaanvallen, moeten ondernemingen 
nog meer inspanningen leveren om de 
AV-, licentie- en locatiestatus van alle 
relevante activa te volgen om de aan 
hybride werkmodellen verwante risico's 
tot een minimum te beperken.

De gebruikerservaring 
On- en offboarding moeten soepel 
verlopen. Een gemakkelijk 
onboardingsproces (of juist niet) kan het 
verschil zijn tussen een tevreden, 
gemotiveerde werknemer of een die 
cynisch en gefrustreerd is. Met zoveel 
toepassingen in de cloud loop je, als je de 
referenties van een werknemer die het 
bedrijf verlaat uit het systeem verwijdert, 
een reëel risico dat je alle bestanden 
verwijdert waaraan hij of zij werkte. Dit 
heeft grote gevolgen voor de beveiliging 
en naleving.

Dan Ortega
Vicepresident Productmarketing, Oomnitza

"Zendesk voldoet aan alle eisen met betrekking 
tot functionaliteit. Zendesk is een goede, op 
bedrijven gerichte ITSM-tool met de look en 
feel van applicaties zoals je die als consument 
gewend bent."  

Hadleigh Lynn
Teamleider IT-support

E N K E L E  C I J F E R S :

• 6 weken tot volledige ingebruikname 

• 270 agents 
• 5K+ opgeloste tickets per maand 

https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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Voor HR-leiders
HR-leiders moeten begrijpen wat de gegevens betekenen, aldus 
Butler. "Wat zijn de zaken waar onze werknemers het meest naar 
vragen? Zodra we dat weten, kunnen we die problemen vóór 
blijven. We kunnen proactief een relevant artikel aanbieden, of een 
bepaald beleid bijwerken, of extra berichtgeving sturen." 

Zendesk voor werk maakt dit allemaal mogelijk, door gebruik te 
maken van Zendesk en een groot aantal apps waarmee HR-teams 
alle onderdelen van de werknemerservaring vanaf één plek kunnen 
beheren, waaronder:  

• Onboarding

• Het bijhouden van HR-prestaties 

• Enquêtes en feedback van werknemers

Waar moet je prioriteit aan geven 
bij een enquête?
Wanneer je een enquête onder je 
werknemers gaat houden, denk dan aan de 
aandachtsgebieden die een zinvolle impact 
kunnen hebben. Het is heel belangrijk dat je 
aan je werknemers uitlegt dat ze via de 
enquête een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren. Laat je werknemers de resultaten 
van de enquête weten en, nog belangrijker, 
vertel ze wat je ermee gaat doen. Leg uit 
welke verbeteringen er op korte en lange 
termijn zullen worden doorgevoerd. Laat ze 
vervolgens iets weten wanneer je actie 
ondernomen hebt, en houd daarna weer 
een enquête. Het ergste wat je kunt doen is 
mensen ondervragen en daarna niets met 
de antwoorden doen. Laat duidelijk weten 
hoe de input van je werknemers tot actie 
leidt. 

Fidelma butler
Vice President, Talent & Organization 
Development bij Zendesk.

"Wat ik het leukste vind aan Zendesk is dat ik 
er iemand die nog nooit een ticketing-systeem 
heeft gebruikt, in minder dan een uur mee op 
weg kan helpen."

Mac Jonson
Helpdeskmanager 

E N K E L E  C I J F E R S :

• 3 maanden tot volledige ingebruikname
• 246 agents 

• 96% interne tevredenheid
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Kom meer te weten over hoe Zendesk voor werk je interne 
supportorganisaties kan voorzien van de tools die ze nodig 
hebben om nu en in de toekomst succesvol te zijn.

Ga naar zendesk.nl/internal-help-desk

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

