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INLEIDING

Vóór 2020 was de digitale transformatie al in een exponentieel tempo aan het versnellen. De manier 
waarop we werken, leven en ontspannen is enorm veranderd. Dankzij onze eindeloze connectiviteit 
gaan online ervaringen steeds sneller.

De COVID-19-pandemie heeft deze verandering versneld. Achterblijvers worden gedwongen snel 
in actie te komen. Voor alle bedrijven gold dat ze in rap tempo meer digitale oplossingen moesten 
toevoegen aan hun huidige technologie. Deze oplossingen moesten naadloos met elkaar kunnen 
samenwerken. 

Klantenservice en de algehele klantervaring (CX) werden tijdens de pandemie van essentieel belang en 
oplossingen kwamen in het middelpunt te staan. Bedrijven moesten er alles aan doen om klanten te 
behouden en te groeien in een wereld waarin alles opeens snel digitaal werd. Wanneer er niet aan de 
verwachtingen van klanten werd voldaan, moest de klantenservice de ontstane problemen oplossen. 

Deze overstap naar digitaal heeft bedrijven gedwongen om hun huidige CX-technologie onder de 
loep te nemen en te bedenken of deze nog voldoet voor de toekomst. Nieuwe functies zijn van 
cruciaal belang geworden om de beste klantervaring te kunnen leveren, en zullen dat ook blijven 
in de toekomst. Onder deze functies vallen de optie tot opschalen om meer tickets te kunnen 
afhandelen, de integratie van zelflerende systemen en AI in klantenservicetaken en -processen, slimme 
taakautomatisering om het operationele model efficiënter te maken en het aanbieden van flexibele en 
schaalbare platformcompatibiliteit tussen verschillende soorten software. 

In dit artikel neemt ons team van Futurum Research het Zendesk-platform onder de loep. Dit is een 
onderdeel van onze algemene aanbevelingen voor IT-leiders die meer inzicht willen krijgen in wat ze 
moeten afwegen voor investeringen in CX. We evalueren hun platformstrategie en de mate waarin de 
onderneming er klaar voor is, en geven inzicht in hoe het platform kan worden gecombineerd met 
moderne software.
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SAMENVATTING

Terwijl de uitgaven voor de overstap naar digitaal in de gehele onderneming blijven toenemen en BI- en 
CRM-oplossingen zich verder ontwikkelen, geven IT-besluitvormers aan dat CX-platforms het volgende 
aandachtsgebied is om in te investeren. Een deel van deze overgang naar CX kan worden toegeschreven 
aan het succes van CRM bij het beheer van sommige aspecten van de levenscyclus van de klant. 
Bovendien speelt CX een belangrijke rol bij de overstap naar digitaal voor de hele onderneming. 

Deze hernieuwde aandacht voor CX-investeringen wordt deels veroorzaakt doordat bedrijven beginnen 
in te zien dat klantbehoud niet langer bijzaak is. De mobiele, digitale economie heeft de traditionele 
barrières voor concurrentie (zoals locatie, openingstijden, voorraad en persoonlijke service) zo goed als 
weggenomen. Nu bijna twee derde van de consumenten aangeeft dat ze na slechts één slechte ervaring 
met de klantenservice overstappen naar een ander bedrijf, zien bedrijfsleiders in dat klantbehoud van 
essentieel belang is voor de toekomst van hun bedrijf. Klantenservice wordt nu als prioriteit gezien. De 
focus op investeren in de klantervaring wordt ook gedreven door de komst van krachtigere, intuïtieve 
en flexibele CX-platforms. Deze beloven niet alleen de klantenservice te verbeteren, maar ook sneller 
en gemakkelijker te implementeren te zijn en de Total Cost of Ownership (TCO) omlaag te brengen. 
Daarnaast kunnen IT-afdelingen hiermee hun eigen eersteklas oplossingen bouwen en zitten ze niet vast 
aan lastige en vaak inflexibele oplossingen.

Eén van deze CX-oplossingen is het Zendesk-platform, dat zich onderscheidt van andere hoogwaardige 
bedrijfsoplossingen door zijn open, kant-en-klare aanpak die gemakkelijk te combineren is met de 
huidige software. De grote verscheidenheid aan API's, native integraties met AWS en de lage TCO zijn ook 
belangrijke aspecten van de waardepropositie van Zendesk. In onze evaluatie van het platform lichten we 
een aantal belangrijke redenen toe waarom besluitvormers voor IT serieus zouden moeten overwegen 
om Zendesk op te nemen in hun CX-ecosysteem.



IN EEN WERELD WAAR KLANTERVARING CENTRAAL STAAT, IS PLATFORMSTRATEGIE DE SLEUTEL TOT SUCCES

5

DE STAAT VAN CX EN INVESTERINGEN IN IT 

In de hedendaagse klantgerichte bedrijfsomgeving moet je voor een succesvolle overstap naar digitaal de 
focus houden op de klantervaring. Een goede CX betekent namelijk een goede winstmarge. 

Daarom is het belangrijk om uitgaven voor CX niet als een kostenpost te zien, maar als een drijvende 
kracht voor bedrijfsontwikkeling en het genereren van inkomsten. Hoe beter de klantenservice van 
een bedrijf is, hoe meer het de retentie, loyaliteit en levenslange waarde van klanten kan verhogen. 
En dan hebben we het nog niet eens over de organische werving van nieuwe klanten via mond-
tot-mondreclame. Dit is precies de reden waarom bedrijven prioriteit geven aan investeringen in 
IT-oplossingen waarmee ze alle aspecten van de levenscyclus van de klant kunnen beheren, van 
klantenservice en -ondersteuning tot CX en CRM.

Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven zich nu consistent richten op het verbeteren van de klantervaring, 
het klantbehoud en de klantenbinding door investeringen in IT-oplossingen prioriteit te geven. In onze 
Digital Transformation Index van 2020 gaf meer dan 44% van de 400 ondervraagde IT-leiders aan dat 
ze verwachtten dat hun budget voor CX-oplossingen in 2021 zou toenemen. 18% verwachtte dat hun 
uitgaven gelijk zouden blijven of wist het nog niet zeker. De focus ligt dus sterk op de klantervaring en we 
verwachten dat hij daar ook zal blijven.

In een ander onderzoek tijdens de pandemie en de daaruit voortvloeiende economische veranderingen, 
dat we in samenwerking met SAS hebben uitgevoerd, hebben we respondenten gevraagd te reageren op 
de volgende stelling: “We zijn momenteel aan het versnellen, aanpassen en investeren in onze strategie 
voor klantenbetrokkenheid om zo snel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden voor nieuwe 
technologieën of functies.” Hun reacties waren tekenend voor het belang van CX in het bedrijf.

https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
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De ondervraagden verklaarden dat zij zich actief inzetten om dit 24 tot 36 maanden eerder te 
implementeren dan gepland:

• 40% richt zich op de implementatie van een holistische strategie voor het beheer van 
klantgegevens, die inzicht in de klant en klantbetrokkenheid mogelijk maakt. 

• 38% richt zich op door AI gestuurde optimalisatie om toekomstige interacties gemakkelijker 
te maken en campagnes, content en merkpromoties beter af te stemmen.

• 37,5% richt zich op analyses van het klanttraject die klantinteracties leveren in de context van 
de klantrelatie en het volledige traject.

• 37,5% wil unified orchestration en realtime decisioning implementeren om klantsignalen door 
de hele levenscyclus van de klant in realtime te kunnen verwerken.

• 36% richt zich op het oplossen van privacy- en veiligheidszorgen van klanten.

Voor organisaties die de implementatie binnen 12 tot 24 maanden willen afronden en/of een jaar 
eerder dan gepland klaar willen zijn, gaf gemiddeld 50% van de ondervraagden (in elke categorie 
hierboven) aan dat ze volledig inzetten op het verbeteren van de CX-strategie en technologie-
investeringen. 

Deze focus wijst erop dat bedrijven de ROI van klantrelaties begrijpen en klantbehoud serieus 
nemen. IT-leiders willen dit ook waarmaken.

UITDAGINGEN VOOR DE HUIDIGE INVESTERINGEN IN KLANTENSERVICE

De beste technologische oplossingen voor een betere CX zijn ontworpen met de verwachtingen van 
de klant en het klanttraject als uitgangspunt, met de bedoeling om problemen snel en gemakkelijk 
te herkennen en op te lossen en een optimale ervaring te leveren. Met next-gen, cloudgebaseerde 
CX-platforms kunnen bedrijven bijvoorbeeld de reactie- en oplostijd verkorten, tickets slimmer rou-
teren en escaleren, op verlaten winkelwagentjes reageren en klantenverlies verminderen. Juist in een 
tijd waarin de verwachtingen van de klant zeer weinig ruimte voor fouten overlaten, is het essentieel 
om dit in realtime en op grote schaal te doen en tegelijk de totale operationele kosten te drukken.

Doordat operationele uitdagingen zich opstapelen, is het vaak lastig om deze doelstellingen te 
bereiken. Bedrijfsleiders trachten deze problemen op te lossen. Eén van deze uitdagingen zijn 
gefragmenteerde klantgegevens, waardoor klantenservice-agents niet met optimale effectiviteit 
kunnen werken. Een andere uitdaging zijn workflows die niet goed op elkaar aansluiten. Problemen 
met systemen die niet interoperabel zijn, kunnen wrijving veroorzaken tussen de verschillende 
oplossingen die juist naadloos zouden moeten samenwerken. Het effect daarvan is meteen te 
merken wanneer je een analyse van je verloren manuren en dubbele licentiekosten maakt.

Een andere grote uitdaging is vast komen te zitten met een slecht product omdat overstappen te 
duur is: de zogenaamde 'vendor lock-in'. We zien dat de meeste IT-teams nog niet overstappen 
naar een optimale aanpak omdat ze vastzitten aan leveranciers die hen niet de flexibiliteit geven om 
een optimale datastructuur te creëren. Dit model, waarbij je vastzit aan wat je krijgt in plaats van 
dat je zelf een stack kunt bouwen die voldoet aan de unieke behoeften van je bedrijf, betekent vaak 
dat één foute beslissing de vooruitgang van de gehele organisatie drastisch kan belemmeren. De 
bedrijven die voor leveranciers kiezen die geen waarde hechten aan interoperabiliteit of openheid 
krijgen te maken met een flinke achterstand.
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Wanneer we naar klantenservice, CX en CRM kijken, kunnen we de belangrijkste operationele 
doelstellingen bepalen waarvoor een effectieve oplossing moet worden ingezet. Bovenaan die lijst staan 
gefrustreerde klanten, die niet zitten te wachten op omslachtige trajecten en irritaties op het moment dat 
ze geholpen willen worden. 

Een ander pijnpunt, ditmaal aan de kant van de organisatie, zijn de kosten van het verlenen van 
klantenondersteuning. Elke oplossing die de klantenservicekosten tot een minimum kan beperken, 
betaalt zichzelf in feite terug. 

Een CX-platform dat deze vereisten in evenwicht kan brengen, lost dus twee cruciale uitdagingen op. 
Teams kunnen zo de reactie- en oplostijden versnellen, ticketachterstanden verminderen en agents 
helpen betere klantervaringen te creëren door gefragmenteerde gegevens samen te voegen. Op deze 
manier lopen workflows soepeler en worden inzichten geïntegreerd op basis van AI, API's en apps. Deze 
essentiële elementen vormen de sleutel die klantenservice-organisaties nodig hebben om minder klanten 
te verliezen, de klantenbinding te verbeteren, klantenloyaliteit te ontwikkelen en de levenslange waarde 
van klanten te verhogen voor het bedrijf.

OVERZICHT VAN DE ZENDESK-OPLOSSING: 
HOE ZENDESK ZICH ONDERSCHEIDT MET OPENHEID, SNELHEID EN 
FLEXIBILITEIT

Zendesk, opgericht in 2007, is één van de meest volwassen klantenservicetools op de markt. Het bedrijf heeft 
meer tijd gehad dan de meeste andere bedrijven om uit te zoeken hoe ze organisaties het best kunnen helpen 
met hun klantenservicebehoeften. Er is dan ook een reden waarom het platform zoveel marktaandeel heeft 
veroverd. Zendesk werd oorspronkelijk opgericht als alternatief voor de logge, ingewikkelde en inefficiënte 
ticketsystemen waarmee bedrijven opgescheept zaten voordat de digitale transformatie het IT-landschap 
veranderde in wat het nu is. Zendesk is in die tijd meegegroeid met zijn klanten en hun behoeften.

Vanaf de eerste dag was het Zendesks missie om klantenservice soepeler te laten verlopen, met minimale 
wrijving tussen platforms en gekoppelde IT-oplossingen. Dit maakt al van het begin onderdeel uit van het 
DNA van Zendesk. Deze mindset is duidelijk terug te zien in Zendesks streven om voortdurend te blijven 
groeien en als bedrijf flexibeler, sneller en meer open te worden dan soortgelijke oplossingen op de markt. 
En de resultaten spreken voor zich: Zendesk loopt voorop in de digital native klantengroep, met klanten als 
Uber, Airbnb, Box, Expedia en Shopify. 

Vaak wordt over het hoofd gezien dat Zendesk de schaal en complexiteit van grote ondernemingen kan 
ondersteunen. Het unieke vermogen van het platform om snel en pijnloos op te schalen in perioden 
van onverwachte groei is net zo belangrijk voor grote ondernemingen als voor kleine en middelgrote 
bedrijven. En dat vermogen is nog nooit zo belangrijk of gewenst geweest als toen organisaties over de 
hele wereld te maken kregen met een wereldwijde pandemie.

Zendesk combineert de mogelijkheden voor maatwerk met een geavanceerd ecosysteem van kant-en-
klare oplossingen in hun marktplaats. Deze apps geven klantenservice-agents inzicht in belangrijke data en 
de praktische tools die ze nodig hebben om elke interactie op de best mogelijke manier te beginnen. Aan 
het platform kunnen ook meer kanalen worden toegevoegd, waardoor agents klanten kunnen bereiken 
waar ze zich ook bevinden, ongeacht het apparaat of platform. De Zendesk-klantenserviceoplossing 
automatiseert een breed scala aan kritieke klantenservice- en customer intelligence-processen, 
workflows, meldingen en zelfs touchpoints. Deze oplossing werkt probleemloos tussen alle afdelingen 
en brengt alles binnen het bedrijf samen. Zendesk biedt ook inzicht in prestaties, trendanalyses en andere 
intelligente statistieken, zodat organisaties hun resultaten kunnen optimaliseren.
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Ook wanneer het aankomt op IT-implementatie is de diversiteit van de integratiemogelijkheden van 
Zendesk aantrekkelijk. Zendesk hanteert over het algemeen een open benadering op het gebied van 
integratie. Er is een uitgebreide catalogus met kant-en-klare functies, krachtige API's en native openbare 
cloudconnectors. Zendesk heeft een indrukwekkend scala aan platformmogelijkheden gecreëerd dat 
programmeurs toegang biedt tot de volledige Zendesk-oplossing, waardoor organisaties Zendesk 
kunnen gebruiken als een allesomvattende CX-oplossing. Bij alles wat Zendesk ontwerpt, staan API's 
centraal, wat betekent dat belangrijke functies altijd worden uitgebracht met bijbehorende API's. Het 
platform onderscheidt zichzelf met deze functies duidelijk van minder flexibele concurrenten. 

Zendesk lijkt bewust in het leven te zijn geroepen om het leven van IT-managers makkelijker te maken 
door een bijna probleemloze, interoperabele oplossing te bieden die in vrijwel elk type IT-omgeving 
soepel kan worden geïntegreerd, zonder daarbij in te leveren op functies of mogelijkheden. Het is deze 
open integratiestrategie van Zendesk die het platform zo bijzonder effectief maakt, zowel op het gebied 
van implementatie als management. Talloze klantenservicemedewerkers kunnen inmiddels niet meer 
zonder deze oplossing.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN HET ZENDESK-PLATFORM

De belangrijkste functies van het Zendesk-platform zijn onder meer:

Van pro-code tot no-code. Producten en diensten waarbij bedrijven zelf niet of weinig hoeven te 
programmeren, komen steeds vaker voor in technologie-oplossingen. Met het Zendesk-platform kunnen 
organisaties relevante klantgegevens integreren met behulp van krachtige opties, waarbij programmeren 
niet nodig is, maar wel mogelijk. 

Het Zendesk-platform biedt op de Zendesk Marketplace verschillende mogelijkheden waarvoor 
programmeren niet nodig is. Hier zijn duizenden apps te vinden die met slechts één klik kunnen worden 
geïnstalleerd. De kern van Zendesk zijn no-code automatiserings- en triggermogelijkheden, waarmee 
ticketworkflows kunnen worden beheerd zonder dat de onderliggende code zichtbaar is. 

De pro-code optie van Zendesk is gebaseerd op API's, waarmee alle producten van Zendesk kunnen 
worden geïntegreerd. Met het Zendesk Application Framework (ZAF) kunnen beheerders hun eigen apps 
maken en met SDK's kunnen organisaties de Zendesk-ervaring op mobiele apps en websites aanbieden.  

Zendesk biedt organisaties ook de mogelijkheid om hun eigen aangepaste apps te bouwen via het 
Zendesk Apps Framework. Zendesk hanteert een totaal andere aanpak voor ontwikkeling op maat — één 
met een meer open karakter dan soortgelijke aanbieders. Zendesk vereist bijvoorbeeld niet dat bedrijven 
een eigen programmeertaal of technologie gebruiken. Eenvoudige apps kunnen met behulp van de 
infrastructuur van Zendesk met HTML, CSS of JavaScript snel worden geïmplementeerd. Complexere 
apps kunnen gebouwd worden met online technologie naar keuze of met complexe software die 
buiten de interface van de agent draait. Het wijdverbreide gebruik van apps en de mogelijkheid om 
ze te integreren met de UI van Zendesk geeft bedrijven de mogelijkheid om de ervaring van agents in 
diepgaande mate aan te passen.

Apps van kanalen verbinden agents met non-native kanalen, zoals Google Play, YouTube en Instagram. 
Modale apps en zijbalk-apps zorgen dat agents productiever kunnen werken door contextuele gegevens 
en functies van andere belangrijke apps zoals Mailchimp, Shopify, Jira, Trello en Salesforce beschikbaar te 
maken in de interface van de klantenservice. Apps om tickets te bewerken verschijnen in de uitgebreide 
teksteditor van Zendesk, waardoor agents gesprekken kunnen verbeteren en stroomlijnen. Tot slot 
draaien er 'background apps' op de achtergrond om geautomatiseerde en stille taken uit te voeren.
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Als aanvulling op de pro-code opties geeft Zendesk Integration Services (lancering in Q3) klanten de 
enorme flexibiliteit om eigen integraties te bouwen die op Zendesk draaien en naadloos geïntegreerd zijn 
met de huidige software van het bedrijf.

De kracht van naadloze messagingintegraties Het doel van Zendesk is zowel eenvoudig als strategisch: 
klantenservice-organisaties in staat stellen om klanten te bereiken waar ze ook zijn. Op een operationeel 
niveau betekent dat via websites, telefoon, e-mail, sms, mobiele apparaten en chat. Het Zendesk CX-
platform kan ook met een breed scala aan populaire sociale media worden gekoppeld, zoals Facebook, 
Facebook Messenger, Twitter en WhatsApp, naast meer dan 50 integraties met e-commerce-kanalen. 
Zendesk biedt verder robuuste mogelijkheden voor klanten om hun eigen kanalen te creëren. Deze 
omvatten onder andere frameworks voor kanalen, waar organisaties nieuwe kanalen kunnen creëren 
zodat agents asynchroon kunnen reageren op klanten via sites en apps van derden, en Sunshine 
Conversations, waar organisaties hun klanten, agents en bots in hun eigen kanalen samen kunnen 
brengen om gesprekken rechtstreeks in Zendesk in te voeren.

Eenvoudige API's Zendesks ontwikkelingsmethodologie waarin API's voorop staan, betekent dat 
gebruikers toegang hebben tot een toonaangevende bibliotheek van API's waarmee ze Zendesk naadloos 
kunnen integreren met andere systemen. Dit uitgebreide API-aanbod biedt ontwikkelaars ongelooflijk 
gedetailleerde toegang tot data en functionaliteit binnen Zendesk. Wij geloven dat dit een uiterst nuttige 
mogelijkheid is die krachtige en efficiënte systeemoverschrijdende integraties mogelijk maakt. Zo kunnen 
bedrijven tickets automatisch aanmaken en bijwerken en gebruikersgegevens in meerdere systemen 
synchroniseren.

Koppelingen met openbare clouds. De openbare cloudconnectors van Zendesk zijn ontworpen om 
complexe integraties en workflows te vereenvoudigen. Organisaties kunnen Zendesk bijvoorbeeld 
eenvoudig verbinden met AWS en honderden SaaS-apps door gebruik te maken van kant-en-klare 
Zendesk-connectors, waardoor voorheen complexe integraties met meerdere apps eenvoudiger worden.

Een voorbeeld van een openbare cloudconnector is Zendesk Event Connector, een schaalbare en veilige 
manier om Zendesk-events naar AWS te streamen om analyses uit te voeren en applicaties te bouwen 
die gebaseerd zijn op specifieke gebeurtenissen. Met deze functie kunnen organisaties klantgegevens 
achterhalen met realtime toegang tot CX-gegevens vanuit het hele bedrijf en diepere inzichten 
verkrijgen met behulp van AWS-diensten. Dit type architectuur is ontworpen om snel te reageren op 
gebeurtenissen en deze automatisch naar de juiste bestemming te routeren, zodat ze met maximale 
efficiëntie kunnen worden afgehandeld. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere geautomatiseerde vertaling met AWS Translate, sentimentanalyse 
met AWS Comprehend en trendanalyse en -meldingen met AWS Quicksight. Dankzij deze functionaliteit 
kunnen IT-leiders tegen lagere kosten activiteiten opschalen en snel naar nieuwe markten uitbreiden. 
De mogelijkheid om trends en onregelmatigheden in kaart te brengen, snel te reageren op wereldwijde 
incidenten en gegevens te verplaatsen naar een BI-tool naar keuze (Tableau, PowerBI, enz.) is tevens een 
hoge prioriteit voor IT-professionals.



IN EEN WERELD WAAR KLANTERVARING CENTRAAL STAAT, IS PLATFORMSTRATEGIE DE SLEUTEL TOT SUCCES

10

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voor IT-leiders die verschillende investeringen en implementaties overwegen, denken wij dat Zendesk 
het platform heeft dat in deze behoeften kan voorzien. De flexibele en schaalbare oplossing voldoet aan 
de technische complexiteit en de eisen op het gebied van gebruikerservaring die komen kijken bij de 
exponentiële groei in digitale klantenservice-interacties. 

Onze beoordeling is gebaseerd op brede overwegingen van de huidige aanbiedingen in CX-technologie. 
Onze aanbevelingen zijn niet zozeer gebaseerd op wat de concurrentie wel of niet doet, maar op de 
cruciale investeringsgebieden en capaciteitsverbeteringen die de oplossingen van Zendesk leveren.

Net zoals de markt is verschoven naar hybride clouds (wat tot een belangrijke verschuiving in de 
moderne architectuur voor bedrijfshardware heeft geleid), moet het landschap voor CX-software 
worden ontwikkeld met integratie en flexibiliteit als uitgangspunt. De oplossingen moeten met name 
probleemloos aansluiten op de bestaande toepassingsomgeving van een bedrijf. 

De API's, connectors en integraties moeten ook gericht zijn op de workflow, om snelle innovaties in 
intelligente automatisering te kunnen opnemen en zo de belofte van de ideale workflow voor de next-
gen klantervaring waar te maken. De integratie van dergelijke technologieën is van invloed op de manier 
waarop een klantenserviceticket door een complex ecosysteem van hardware en toepassingen navigeert 
om moeiteloos en meetbaar een snellere of betere reactie te krijgen. Het doel is om aan de eisen van de 
klant te voldoen met een zo hoog mogelijk percentage geslaagde oplossingen en een zo laag mogelijk 
uitvalpercentage. 

Tot slot zijn we van mening dat Zendesk effectief aan deze vereisten voldoet door zijn toonaangevende 
benadering van CX en zijn schaalbare aanpak om systemen, applicaties en processen van derden te 
integreren, die essentieel zijn om een moderne CX-workflow te kunnen leveren.
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