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Wat is een werkplek? Wat is personeel? De kans is groot 
dat we deze vragen een jaar of nog korter geleden allemaal 
gemakkelijk konden beantwoorden. Maar het enige wat nu 
nog zeker is, is onzekerheid. Hoewel veel bedrijven naar 
de toekomst kijken om een nieuw beeld te vormen van de 
manier waarop fysieke kantoren zullen functioneren, zal 
werken op afstand blijven. Volgens een recent onderzoek 
van Gartner zal 48 procent van de werknemers na de 
pandemie op afstand werken, tegenover 30 procent 
vóór de pandemie. Dit is een toename van 60 procent. 
"We vermoeden dat het personeel van Twitter en Facebook 
over tien jaar minder op afstand zal werken dan hun 
leidinggevenden nu voorspellen, maar veel meer dan ze 
zich zes maanden geleden hadden kunnen voorstellen", 
aldus de Harvard Business Review.

Iedereen probeert zich voor te stellen hoe 
de werknemerservaring eruitziet wanneer 
thuiswerken zo‘n belangrijk facet van het 
nieuwe normaal is.

Lees verder en ontdek vier belangrijke 
wegwijzers voor het actief ontwikkelen 
van de werknemerservaring van uw 
bedrijf in het constant veranderende 
nieuwe normaal, waarin werken op 
afstand een zeer grote rol speelt.

https://www.zendesk.nl/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://www.zendesk.nl/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work
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Iets waar werknemers tijdens 
het thuiswerken mee worstelen, 
is het feit dat het beantwoorden 
van ogenschijnlijk simpele 
vragen tweemaal zo lang lijkt te 
duren als je de vraag niet aan 
iemand in de buurt kunt stellen. 
Je weet niet aan wie je de 
vraag moet stellen, of iemand 
is bezig met de kinderen of 
iets anders, waardoor het 
groene lampje op Slack niet 
altijd aan is. Ook meldt Gartner 
dat werkgevers van plan 
zijn het aantal flexwerkers te 
vergroten om een flexibeler 
personeelsbestand te creëren, 
zowel om kosten te besparen 
als om in te spelen op tijdelijke 
afwezigheid als gevolg van 
ziekte of verzorging. Deze 
flexibiliteit en uitbreiding 
kan gepaard gaan met 
uitdagingen op het gebied 
van communicatie.

Nu formeel leren en het delen van institutionele kennis steeds 
vaker voornamelijk via Slack of een snelle Zoom-sessie 
plaatsvinden, zal betere toegang tot institutionele kennis een 
kritieke drijvende kracht voor productiviteit worden. "Er zijn 
nu zorgen over een gebrek aan een center of excellence, 
aan peer-to-peer-delen en -ervaringen", aldus Teresa Anania, 
vicepresident van klantensucces bij Zendesk. "Wat vinden 
we op het gebied van tools en tot welke zaken die het meest 
nodig zijn voelen we ons aangetrokken? De automatisering 
van workflows, tools die samenwerking mogelijk maken, 
tools die ons laten vaststellen wie goed functioneert, zodat 
niemand achterblijft."

In het Deloitte Global Human Capital Trends Survey van 2020  
beweert 75 procent van de bevraagde organisaties dat het 
creëren en behouden van kennis onder veranderend 
personeel belangrijk of zeer belangrijk is voor het succes in de 
volgende twaalf tot achttien maanden. Slechts 9 procent zegt 
klaar te zijn om in te spelen op deze trend. Dit is een van de 
grootste kloven tussen belang en paraatheid in de trends van 
dit jaar.

Stimuleer productiviteit 
via toegang tot kennis

75% 
zegt dat het creëren en 
behouden van kennis 
zeer belangrijk is voor 
succes in de volgende 
twaalf tot achttien 
maanden.

9% 
zegt klaar te zijn om in 
te spelen op deze trend.

Bron

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
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sterk verminderen van de tijd die werknemers nodig hebben voor het 
opzoeken van informatie;

vastleggen van institutionele kennis waar iedereen baat bij heeft;

verkorten van de onboardingtijd voor nieuwe werknemers; 

snel en eenvoudig onboarden van tijdelijke werknemers.

Toen de staat Tennessee voor het eerst moderniseerde om de burgers beter te kunnen dienen, was een van de eerste 
problemen die zich voordeed de noodzaak om kostbare werknemerskennis vast te leggen, vooral die van doorgewinterde 
ambtenaren die een enorm vacuüm kunnen achterlaten wanneer ze met pensioen gaan. Ze keerden zich tot Zendesk 
om knowledge capture mogelijk te maken en dat probleem voor de regio aan te pakken, maar dit leverde nog een ander 
voordeel op: de onboardingtijd van nieuwe werknemers werd verkort van zes maanden tot zes weken.

"We ontdekten dat als we kennis van werknemers die hier al dertig of veertig 
jaar werken, kunnen vastleggen in artikelen in de nieuwe kennisbank, tijdelijke 
of parttime werknemers deze kennis kunnen gebruiken om dezelfde soort 
vragen aan de telefoon te beantwoorden. En daardoor klinkt het alsof ze hier 
al tien jaar werken."

Overweeg het implementeren van een interne kennisbank voor het:

Succesverhaal ...

Dustin Swayne
Deputy Commissioner, State of Tennesse

https://www.zendesk.nl/customer/state-tennessee/
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Samenwerking tussen 
teams wordt belangrijker 
(en ingewikkelder) dan ooit. 
Er is sprake van obstakels 
als werknemers, vooral in 
verschillende teams die 
elkaar niet goed kennen, 
elkaar niet persoonlijk kunnen 
ontmoeten. Nieuwe en tijdelijke 
werknemers dienen ook 
op afstand de relaties op te 
bouwen die noodzakelijk zijn 
voor het succesvol afronden 
van projecten.

Om dit gemakkelijker te maken, dienen HR-leidinggevenden 
oplossingen te zoeken die de logistieke barrières voor 
samenwerking wegnemen. Op die manier kunnen 
werknemers meer tijd aan daadwerkelijke samenwerking 
besteden, in plaats van te moeten uitvinden wat de juiste 
mensen of processen zijn. Daarnaast kunnen eenvoudige 
formulieren en zakelijke regels bijdragen aan het snel 
communiceren van wat nodig is voor het ondersteunen van 
een aanvraag, zodat teams geen gesprekstijd verspillen 
aan projecten zonder dat aan de minimumvereisten wordt 
voldaan om ze te starten.

Samenwerking tussen 
teams cultiveren
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teams aanvragen kunnen volgen en beheren en beter geïnformeerde 
beslissingen over capaciteitsplanning kunnen maken; 

aanvragen automatisch naar de juiste afdeling kunnen worden gestuurd, 
zodat werknemers niet de juiste mensen hoeven te kennen om hun werk 
uit te voeren;

werknemers sneller krijgen wat ze nodig hebben met eenvoudige 
formulieren en zakelijke regels; 

de status van een project voor werknemers transparanter is  
(en teams niet worden overladen met aanvragen voor updates).

Toen OpenTable zijn interne helpdesk volledig vernieuwde, ontdekte het onder andere dat een favoriet aspect  
van Zendesk de mogelijkheid was om werknemers betrokken te houden.

"Door ingebouwde triggers worden automatisch e-mails met updates 
verstuurd terwijl we een ticket verwerken. We horen steeds weer dat we nu 
veel sneller reageren, maar dat is niet omdat de agenten anders werken.

Het is omdat het systeem automatisch feedback geeft aan de werknemer. 
Dat is het grote verschil met vroeger."

Succesverhaal ...

Russ Gangloff
Director of Customer Support, OpenTable

Overweeg het implementeren van een helpdesk voor werknemers, zodat:

https://www.zendesk.nl/customer/opentable/
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Communiceer volop 
en vind nieuwe 
communicatiekanalen

Bedrijven dienen nu meer dan 
ooit hun werknemers op de 
hoogte te houden van de laatste 
beleidswijzigingen en het laatste 
nieuws over het bedrijf, vooral 
als er grote veranderingen zijn 
in het personeelsbestand, de 
leiding of de organisatiestructuur. 
Dergelijke communicatie is 
moeilijker op grote schaal, 
in een aanhoudende crisis en 
met personeel dat volledig of 
voornamelijk op afstand werkt. 
En het is absoluut noodzakelijk. 
"We kunnen verbondenheid niet 
laten verdwijnen uit de bekende 
manier waarop we zakendoen, 
een goede klantervaring bieden 
en service verlenen", aldus 
Teresia Anania, vicepresident 
van klantensucces bij Zendesk. 
"We moeten manieren vinden 
om connecties te maken."

Werknemers zijn steeds meer op zoek naar verbondenheid 
op het werk. Gartner bericht het volgende: "Werkgevers 
spelen een steeds grotere rol in de maatschappij door 
een minimumloon boven de marktwaarde in te voeren, 
langer ouderschapsverlof te verstrekken, het streven 
naar gendergelijkheid en het innemen van een openbaar 
standpunt met betrekking tot sociale kwesties. Tijdens de 
pandemie boden werkgevers extra steun aan werknemers 
en hun gemeenschappen. Ondersteuning aan werknemers 
kwam in de vorm vergoedingen voor ziekteverlof, 
financiële bijstand, aangepaste werktijden en steun voor 
kinderopvang." Verder voorspelt het rapport: "Naarmate 
de pandemie afzwakt, zullen veel werkgevers hun 
betrokkenheid bij deze activiteiten uitbreiden door meer 
steun te bieden voor geestelijke gezondheidszorg, hogere 
vergoedingen voor zorgverlening en ondersteuning voor 
het financiële welzijn van hun werknemers."

Dit is de werkgever als sociaal vangnet: een trend die 
versterkt is door COVID-19. Werkgevers willen een grotere 
rol spelen in het ondersteunen van hun werknemers en de 
gemeenschap, o.a. op het vlak van financieel en geestelijk 
welzijn. In sommige gevallen hebben organisaties de 
humanitaire crisis van de pandemie onderkend door het 
welzijn van hun werknemers als mensen prioriteit te geven 
ten opzichte van hun werknemers als werkers. Gartner 
voorspelt dat "de gewoonten die werkgevers en managers 
nu ontwikkelen lang zullen aanhouden en nog jarenlang de 
manier waarop organisaties werken zullen beïnvloeden." 
In de toekomst zullen bedrijven worden beoordeeld op hoe 
goed ze hun werknemers hebben behandeld ten tijde van 
de pandemie. Dat zal ongetwijfeld grotendeels afhangen 
van beleid, maar de noodzaak voor gezonde en effectieve 
communicatie met werknemers kan niet genoeg worden 
benadrukt.
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werknemers over nieuwe vergoedingen te informeren op een manier 
waarbij de details niet verloren gaan;

werknemers op de hoogte te houden van wijzigingen in het bedrijfsbeleid; 

werknemers de mogelijkheid voor zelfservice te bieden en zichzelf 
vertrouwelijk te informeren over vergoedingen en beleid; 

beter te zorgen voor uw werknemers door zichtbaarheid te bieden in alle 
vergoedingen die u aanbiedt.

De losse e-mails of Slack-berichten die u stuurt met details over steun voor werknemers, komen waarschijnlijk 
op de stapel terecht en worden niet meer teruggevonden. Naarmate e-mail en Slack de voornaamste 
methoden voor kortetermijncommunicatie worden om werk uit te voeren, dienen HR-leidinggevenden 
op zoek te gaan naar beter passende communicatiemethoden voor de lange termijn. Zelfservice-portals 
kunnen HR-teams helpen bij het verspreiden van enorme hoeveelheden gedetailleerde informatie, terwijl ze 
tegelijkertijd inzicht krijgen in de meest bekeken berichten. Dit kan erop wijzen dat er veel interesse is in dat 
specifieke onderwerp, of het kan aangeven waar werknemers problemen ondervinden.

Zorg ervoor dat HR een prominent onderdeel van de interne kennisbank is om:
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Leiders in het schalen van 
bedrijven hebben altijd 
geweten dat slagvaardige 
processen essentieel zijn voor 
een uitstekende klantervaring. 
Hetzelfde geldt voor een 
uitstekende werknemerservaring. 
"HR ondergaat een 
transformatie waarbij 
HR-processen automatisch 
en datagestuurd worden", 
aldus Ann Catrina-Kligman, 
voormalig mondiaal directeur, 
HR gedeelde services, bij 
Zendesk. "Zulke data-inzichten 
stellen HR in staat om van 
een backoffice, een reactieve 
administratieve functie, uit te 
groeien tot een datagestuurde 
strategische partner van het 
bedrijf, die proactief inzichten 
gebruikt om talentstrategieën 
en de toekomst van werken 
vorm te geven."

De plotselinge verschuiving en verstoring van de manier 
waarop we werken, heeft benadrukt hoe essentieel 
bepaalde workflows waren en hoe cruciaal bepaalde 
rollen voor het succes van die essentiële workflows waren. 
Met andere woorden: de verstoring van essentiële mensen 
leidde tot de verstoring van cruciale processen.

Om de toekomstige veerkracht en continuïteit van het 
bedrijf te garanderen, dienen HR-leidinggevenden het 
gesprek met zakelijke partners over het automatiseren 
van essentiële workflows te leiden, zodat deze altijd 
kunnen worden uitgevoerd, zelfs in het geval van een 
tekort aan bepaalde rollen of andere verstoringen. 
Naast het veerkrachtiger maken van het bedrijf, stelt de 
automatisering van essentiële workflows bedrijven ook in 
staat de minimale SLA‘s of servicekwaliteit te handhaven, 
zelfs als er sprake is van grote veranderingen. Ook maakt 
het grotere flexibiliteit mogelijk in veranderende workflows 
met minimale verstoring voor de werknemers of klanten en 
creëert het meer tijd voor teams om zich te concentreren op 
complexere projecten door routine- of operationeel zware 
processen te automatiseren.

Automatiseer 
essentiële workflows
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te garanderen dat kritieke workflows worden uitgevoerd, zelfs als de 
teams worden verstoord;

de servicekwaliteit en SLA‘s te handhaven ten tijde van grote 
veranderingen;

routine- of operationeel zware taken te automatiseren, zodat uw teams 
meer tijd hebben om zich op complexere taken te concentreren;

meer flexibiliteit te bieden als u workflows moet wijzigen: u hoeft alleen de 
triggers/formulieren/bedrijfsregels te veranderen, zodat uw personeel 
minder extra training nodig heeft om dit uit te voeren.

Via een combinatie van bedrijfsregels, triggers en zelfservice, heeft Vodafone het ticketvolume onder  
zijn 15.000 werknemers met 70% verlaagd.

"Ik kan Zendesk Support niet genoeg aanraden. Ik ben er een groot 
voorstander van. Volgens mij is het de beste software die we ooit 
hebben gebruikt."

"Onze werknemers zijn zeer tevreden met Zendesk Support, omdat de 
automatische antwoorden hun het vertrouwen geven dat hun problemen 
worden afgehandeld. Onze agenten zijn zeer tevreden met Zendesk 
vanwege de uitstekende balans tussen eenvoud en krachtige mogelijkheden."

Succesverhaal ...

David Bedelis
Learning Technologies Specialist, Vodafone

Gebruik formulieren, triggers en bedrijfsregels voor het automatiseren van eenvoudige 
taken of goedkeuringen om:

https://www.zendesk.nl/customer/vodafone/
https://www.zendesk.nl/customer/vodafone/


4 belangrijke principes voor het verbeteren van de klantervaring 11

Conclusie
Werken op afstand zal het personeel van de toekomst definiëren. Hoewel 
we verdere veranderingen en correcties verwachten, is die toekomst wel 
degelijk aangebroken. "De toekomst van voortdurend werken draait meer 
dan ooit om digitalisering", aldus Anania. De pandemie heeft de noodzaak 
van grotere bedrijfsveerkracht en -slagvaardigheid over het algemeen aan 
het licht gebracht, maar dit is vooral duidelijk op het gebied van personeel. 
Net als alle complexe problemen is dit een kans: HR-leidinggevenden 
kunnen het gesprek rondom zaken en personeelsstrategie leiden en actief 
de toekomst van werk vormgeven.

Krijg meer informatie over hoe Zendesks interne helpdesk kan helpen bij 
het verbeteren van de ervaring van werknemers op afstand.

Ga hier aan de slag:  
zendesk.nl/internal-help-desk/

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

