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Je CX-potentieel benutten  
is belangrijker dan ooit.

Tijdens de pandemie werden bedrijven in alle sectoren 

op de proef gesteld: overbelast, onderbemand en vaak 

met te weinig middelen. Daardoor liepen velen het 

risico slechte klantenservice te bieden. Maar hoewel de 

bedrijven onder zware druk stonden, hebben klanten 

hun verwachtingen niet verlaagd. Integendeel, ze 

hebben de lat juist hoger gelegd.

Volgens het laatste Zendesk Customer Experience 

Trends Report zegt 70 procent van de klanten dat ze 

aankoopbeslissingen nemen op basis van de kwaliteit 

van CX. 

https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/


Sterker nog, ze hebben er behoorlijk wat voor over om te kopen 
bij bedrijven die een uitmuntende klantenservice bieden:

Dit alles betekent dat klantenservice van cruciaal belang is voor je omzet. 
In deze handleiding geven we je bruikbare tips voor het creëren van een 
klantervaring die de groei van je bedrijf stimuleert: 

• Lever de gespreksgerichte service die je klanten willen

• Geef je teams de tools om te kunnen slagen

• Schaal je support op en blijf flexibel in veranderlijke tijden

geeft meer uit bij bedrijven die hen in staat 

stellen online antwoorden te vinden zonder 

tussenkomst van een persoon.

89%

92%
geeft meer uit bij bedrijven die ervoor zorgen 

dat ze niet in herhaling hoeven te vallen.

90%
geeft meer uit bij bedrijven die 

gepersonaliseerde klantenservice bieden.
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Zo lever je de gespreksgerichte 
service die je klanten willen

Daarnaast verwachten klanten ook dat gesprekken soepel 
verlopen. Ze beginnen bijvoorbeeld met een selfservice-
optie op hun laptop, sturen je bedrijf een bericht terwijl ze 
de hond uitlaten en pakken uiteindelijk de telefoon voor 
hulp van een live agent. Naadloze support via verschillende 
kanalen is dus van cruciaal belang om een geweldige 
klantervaring te creëren. Als je je agents een eenvoudige 
manier biedt om de gehele customer journey te zien, dan 
kunnen ze persoonlijkere service bieden en dat inspireert 
klanten om te blijven.

Klanten verwachten met empathie geholpen te worden. Maar ze willen meer. 

Klanten hebben behoefte aan altijd beschikbare klantenservice en gesprekken 

waarin belangrijke informatie wordt bijgehouden, ongeacht het kanaal. Uit het 

Customer Experience Trends Report van 2022 blijkt dat 70 procent van de klanten 

gespreksgerichte, gepersonaliseerde support verwacht. En investeren in de 

klantervaring loont. Maar liefst 93 procent van de klanten zegt bereid te zijn meer  

uit te geven bij bedrijven die service bieden op hun favoriete kanalen.

Klanten verwachten dat 
gesprekken soepel verlopen 

Stuurt bericht  
met een vraag

Agent reageert

74 procent van de bedrijven die de 
Suite gebruiken, zegt dat het hen in 
staat stelt contact te leggen zoals hun 
klanten dat willen.

Bedrijven moeten prioriteit geven aan 
gespreksgerichte ervaringen om de persoonlijke 
service te leveren die klanten verwachten.

74%

Klant krijgt  
een vervolgmail
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Tips voor kleine teams:

Zorg dat je klantenservice kunt bieden op de favoriete kanalen van je 

klanten. Klanten zoeken contact via het kanaal dat hen het beste uitkomt, of 
dat nu via een helpcenter, een mobiele app, e-mail of social media-kanaal is.

Zoek uit welke vragen je klanten stellen. Bedrijven moeten vaak gissen 
welke informatie klanten nodig hebben om hun problemen zelf op te lossen. 
Met de analyses van de Zendesk Suite kun je veelgestelde vragen 
identificeren. Vervolgens kun je updates delen met teams binnen het 
gehele bedrijf om verbeteringen aan te brengen.

Betrek je leidinggevenden. Zorg ervoor dat je regelmatig updates over de 
klantenservice naar je leiderschapsteam stuurt, zodat ze weten hoe CX het 
bedrijf beïnvloedt.

Help klanten zichzelf te helpen met Answer Bot. Je kunt je nieuwe 
helpcenter-artikelen toevoegen aan Zendesks AI-gedreven Answer Bot, 
zonder code te hoeven schrijven. Zo krijgt de volgende klant die die vraag 
stelt meteen antwoord. Je agents hoeven minder tickets op te lossen en je 
klanten krijgen sneller antwoord.

Tips voor complexe organisaties:

Evalueer alle klantenservicekanalen. Houd de prestaties 
en tevredenheid van elk kanaal bij, zodat je voortdurend 
gebieden kunt identificeren voor verbetering.

Maak training een prioriteit. Training is niet alleen voor 
nieuwkomers. Het is van cruciaal belang om iedereen 
binnen je bedrijf op de hoogte te houden. Werk samen 
met je CX-leiders om een effectief trainingsplan te 
ontwikkelen en zorg er vervolgens voor dat je team de tijd 
en de middelen heeft om het uit te voeren.

Breng je data samen voor gepersonaliseerde 

ervaringen. Geef je team diepgaande klantcontext met 
apps en integraties, zoals informatie over recente 
aankopen, productvoorkeuren en retourgeschiedenis.

Verbeter je messaging met integraties. Met de Zendesk 
Suite kun je dynamische ervaringen bouwen door AI-
chatbots op maat en interactieve apps toe te voegen 
(zoals betaalopties in berichten) om de behoeften van je 
klanten voor te blijven.

Pet Lovers Centre
 
De grootste dierenwinkelketen in 
Zuidoost-Azië met 160 winkels, Pet 
Lovers Centre, heeft hun automatisering 
en selfservice verbetert om het 
groeiende aantal tickets in toom te 
houden. Het bedrijf maakte al gebruik 
van Zendesk, maar nog niet optimaal. 
Om een echte omnichannel ervaring te 
leveren heeft het bedrijf de Zendesk 
Suite ingezet om 10 extra kanalen te 
integreren, waaronder een 
contactformulier, live chat, mobiele 
messaging, Facebook, WhatsApp en 
Instagram. 

De resultaten:  
-60% chatberichten 
+9% verbetering van CSAT

https://www.zendesk.nl/customer/pet-lovers-centre/
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Zelfs de best presterende 

klantenserviceteams zijn 

afhankelijk van hun toolkit. En 

hoewel het belangrijk is om een 

goed team te hebben, kunnen ze 

niet veel doen zonder de juiste 

tools. Met de Zendesk Suite krijg 

je meer gedaan op een 

voordelige manier:

Zo geef je je teams de juiste  
tools om te slagen

• Geef je agents een boost met een centrale, 
gebruiksvriendelijke werkruimte om klantproblemen efficiënter 
op te lossen, met alle nodige context op één plek.

• Geef je team krachtige tools om gemakkelijker samen te 
werken, sneller te reageren op klanten met intelligente 
suggesties voor vervolgstappen en verzoeken naar de juiste 
agents te routeren.

• Bied een oplossing die intuïtief aan te leren en te gebruiken is, 
zodat nieuwe agents meteen aan de slag kunnen en klanten 
sneller kunnen helpen.

Concentreer je op de zakelijke impact om  
te pleiten voor een goede klantenservice.

+ 35 procent toename in de productiviteit van 
agents wanneer ze klantproblemen oplossen 
met behulp van Zendesks Werkruimte voor 
agents (analyse van Zendesk productgebruik) 

35%
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Tips voor kleine teams:

Maak klantenservice een inkomstenbron. Wanneer alle 
agents beschikken over de nodige data voor eenvoudige 
cross-sell- en upsell-mogelijkheden (aangevuld door de 
context van de klant) kun je inkomsten genereren voor 
het bedrijf.

Los problemen sneller op. De Zendesk Suite rust je uit 
met tools voor agentproductiviteit (zoals macro's en 
automatiseringen), zodat je team verzoeken efficiënter 
kan oplossen.

Maak eenvoudige samenwerking mogelijk tussen je 
teams (en zelfs externe partners) door agents de 
mogelijkheid te geven om teamgenoten in te schakelen, 
rechtstreeks vanuit de werkruimte waar ze op 
klantverzoeken reageren.

Tips voor complexe organisaties:

Verhoog de productiviteit van je agents met een 
gebruiksvriendelijke werkruimte die alle relevante 
gegevens en apps op één plek samenbrengt. Je team is 
minder tijd kwijt met het zoeken naar informatie in 
verschillende systemen om antwoorden te vinden, wat de 
oplostijd verkort.

Maak meer samenwerking mogelijk, zodat je je 
klantenservice met vertrouwen kunt opschalen. Met de 
Zendesk Suite kunnen agents collega's binnen en buiten 
je organisatie laten inhaken vanuit dezelfde interface die 
ze gebruiken om verzoeken te beantwoorden. Dat maakt 
samenwerking gemakkelijker en bespaart je team 
kostbare tijd.

Verminder overbodige taken en operationele kosten 
door je workflows te optimaliseren. Met de Zendesk Suite 
kun je geautomatiseerde routering inzetten om tickets 
toe te wijzen aan agents op basis van hun vaardigheden, 
beschikbaarheid en capaciteiten.

Drizly 

“Ons volledig opgeleide team ging 
van het oplossen van 8 tickets per 
uur naar een gemiddelde van 16 
tickets per uur. Dat komt omdat we 
de KPI's bijhouden die het meest 
voor ons bedrijf betekenen, zodat 
we onze resultaten voortdurend 
kunnen verbeteren.” 

Brian White, Hoofd 
Klantervaring, Drizly

“Dankzij de Werkruimte voor agents 
hebben onze agents een 360° beeld 
van elke klant en kunnen ze 
relevante, persoonlijke gesprekken 
voeren via elk kanaal. Dit resulteerde 
in betere reactie- en oplostijden en 
een stijging van de CSAT met 11%.” 

Sean Benedict, CX Operations 
Manager, MakeSpace

De resultaten:  
+200% agentproductiviteit 
500% bedrijfsgroei in 2020

https://www.zendesk.nl/customer/drizly-taskus/
https://www.zendesk.nl/customer/makespace/
https://www.zendesk.nl/customer/makespace/
https://www.zendesk.nl/customer/makespace/
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Of je nu bezig bent met het uitbouwen van je 

klantenserviceteam of al een goed geoliede 

machine hebt, het vermogen om je aan te passen 

aan veranderingen en kansen te grijpen, is van 

essentieel belang voor succes. Je moet inzicht 

hebben in wat je klanten nu willen en de 

concurrentie voor zijn met nieuwe aanbiedingen. 

De krachtige rapportage- en analysetools, 

geautomatiseerde workflows en het flexibele 

platform van de Zendesk Suite helpen je om je 

activiteiten op te schalen en te integreren met 

andere systemen. Dat helpt je het volledige plaatje 

te zien en de behoeften van je klanten voor te 

blijven.

Wanneer je al je klantendata samenbrengt, krijg je 

een 360-gradenbeeld en kun je actie ondernemen 

aan de hand van trends. Daarnaast bespaar je je 

team kostbare tijd door workflows op maat te 

maken en handmatige taken te automatiseren. 

Hierdoor kan je team meer tijd besteden aan het 

helpen van klanten en minder aan het werken met 

spreadsheets. 

Bedrijven moeten van data gebruikmaken 
om het tempo van de huidige 
veranderingen bij te kunnen houden.

Zo schaal je je support op en blijf je 
flexibel in veranderlijke tijden
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Tips voor kleine teams:

Vraag feedback en handel ernaar: Vraag actief feedback aan 
agents en managers over de kwaliteit van de gebruikte tools 
en het algemene proces om de klantenservice-ervaring te 
verbeteren.

Versterk je CX met meer dan 1000 kant-en-klare apps en 
integraties die naadloos samenwerken met Zendesk om de 
productiviteit van agents te verhogen en workflows te 
stroomlijnen.

Benchmark je prestaties: Vergelijk je prestaties met 
branchegenoten op basis van belangrijke benchmarks, zoals 
klanttevredenheid, eerste reactietijd en ticketvolume.

Raddish Kids
 
“Door trends en ticketvolumes  
in de gaten te houden hebben  
we ons team van agents 
klaargestoomd voor drukke 
periodes, maar het heeft ook de 
manier waarop we met klanten 
communiceren vormgegeven.”

Jennifer Buchanan, 
Klantenservice- en 
Retentiemanager bij Raddish Kids

Tips voor complexe organisaties:

Optimaliseer je activiteiten met geavanceerde tools 
voor implementatiebeheer, zoals een premium sandbox-
omgeving om nieuwe configuraties te testen en je 
training en implementatie te versnellen.

Maak gebruik van een uitbreidbaar platform dat 
aansluit op je bestaande IT-infrastructuur met API's, 
webhooks en zelfs een applicatieframework, zodat je je 
serviceoplossing volledig op maat kunt maken.

Neem beslissingen op basis van data met analyses op 
maat en realtime rapporten om inzicht te krijgen in de 
prestaties van je gehele organisatie en voer gaandeweg 
veranderingen door.

De resultaten:  
+20% conversiepercentage 
99% CSAT

SMC 

“Tijd-tot-cash verbetert 
gegarandeerd met Zendesk, met 
snellere oplostijden kan SMC 
bestellingen sneller uitvoeren en 
factureren.” 

Robin Rodriguez, Global Manager 
van Platform en Dienstverlening 
bij SMC Corporation 

De resultaten:  
15+ talen ondersteund 
4 maanden voor implementatie 
1000+ agents

https://www.zendesk.nl/marketplace/
https://www.zendesk.nl/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.nl/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.nl/customer/smc-customer-story/


De gespreksgerichte service leveren die je klanten willen

 ☐ Welke kanalen gebruik je op dit moment?

 ☐ Welke kanalen gebruiken je eindgebruikers het liefst? 

 ☐ Wie zijn je klanten en hoe segmenteer je ze?

 ☐ Welke invloed heeft dit op welke kanalen je aanbiedt?

 ☐ Hebben je klanten mogelijkheden voor selfservice? Zo ja, hoe zijn deze 
verwerkt in je andere kanalen?

 ☐ Hoe promoot je op dit moment je livekanalen?

Je teams de tools geven om te slagen 

 ☐ Waar bevindt de informatie over je gebruikers zich? Wat is je waarheidsbron?

 ☐ Ben je met je huidige oplossing in staat klanten en hun supportgeschiedenis 
te herkennen als ze via twee verschillende kanalen contact met je opnemen?

 ☐ Welke tools in je IT-infrastructuur moeten agents gebruiken tijdens 
klantinteracties?

 ☐ Met welke cross-functionele teams werken je agents samen (zowel intern als 
extern) en hoe communiceren ze met hen?

 ☐ Is er interne kennis waar je team op kan terugvallen voor  
updates en procesdocumentatie?

Support opschalen en flexibel blijven in veranderlijke tijden

 ☐ Wat zijn de belangrijkste KPI's voor je teams en organisatie?

 ☐ Hoe verzamel je feedback van je klanten? Hoe communiceer je deze 
inzichten intern?

 ☐ Hoe blijf je op de hoogte van trends in jouw branche, en benchmark je op 
basis van deze?

 ☐ Welke tools gebruik je voor prognoses?

 ☐ Hoe test je nieuwe workflows uit en beheer je veranderingen binnen je 
organisatie?

 ☐ Heb je op elkaar afgestemde middelen voor developers om een ervaring  
op maat te leveren?

Gebruik deze 
checklist om vra-
gen te stellen die 
jou en je teams 
helpen om succes 
te boeken, terwijl 
je klanten centraal 
blijven staan in je 
besluitvormings- 
proces.
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Bedrijven die de Suite 
gebruiken, leveren betere CX

16% 
snellere reacties op klanten

14% 
snellere oplossingen voor 
klantproblemen

Na de overstap naar de Suite, zien bedrijven 

zoals de jouwe over het algemeen:
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Deze nieuwe editie van de Suite geeft bedrijven de beste CX-
technologie in handen om aan de behoeften van hun klanten te 
kunnen voldoen. Onderscheid jezelf van de concurrentie, verhoog 
je omzet en voeg nog meer waarde toe met Zendesk:

• Snel in te stellen en gemakkelijk in gebruik. De Zendesk Suite 
biedt je krachtige kant-en-klare tools zonder programmeerwerk 
of ingewikkelde installatiestappen, zodat je team sneller aan de 
slag kan.

• Verhoogt je productiviteit. Onze krachtige Werkruimte voor 
agents brengt alle gesprekken samen en voorziet je agents van 
de nodige tools om problemen elke keer nog efficiënter op te 
lossen. Je team kan gemakkelijker samenwerken, sneller 
reageren op klanten en ontvangt de juiste verzoeken op het 
juiste moment.

• Bespaart je tijd en kosten. Dit is allemaal gebouwd op ons 
open, flexibele en veilige platform, dat op te schalen is naar ELK 
formaat, waarmee je effectief kunt bijsturen en complexe use 
cases kunt afhandelen zonder je kosten te verhogen.

De Zendesk Suite brengt al onze 

krachtige, uitgebreide 

servicemogelijkheden (plus messaging, 

analyses, communityforums, 

samenwerken en nog veel meer) 

samen in één compleet aanbod.

Maak kennis met de nieuwe 
Zendesk Suite
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Grijp de kans 
om te groeien
Meer informatie over de Suite, de complete 

serviceoplossing die al onze producten en 

add-ons combineert in één krachtig pakket.

Klaar om aan de slag  
te gaan?  
Bekijk onze prijzen.

https://www.zendesk.nl/service-suite/#channels
https://www.zendesk.nl/pricing/#everyone

