
NEH Servicedesk 
1e, 2e en 3e lĳ ns
Onze Servicedesk beschikt over de 
kennis en kunde om jou te voorzien 
van uitmuntende, klantgerichte 
support.

De medewerkers van deze desk lossen vrĳ wel elke binnenkomende melding of vraag direct op. Daarnaast zĳ n 
er specialisatiegroepen op het gebied van onder meer ERP, zoals Empire en DMS-systemen, zoals SharePoint, 
Teams, Device Management en Security. Onze Support Engineers, die de Servicedesk ondersteunen, zĳ n in 
staat om alle vragen en de meest complexe problemen adequaat en snel op te lossen. 

De NEH Servicedesk is standaard te bereiken op maandag t/m vrĳ dag van 07:00 tot 18:00 voor alle medewer-
kers. Ook is de desk 24x7 telefonisch bereikbaar voor calamiteiten. Bĳ  dit single point of contact kun je onbe-
perkt incidenten aanmelden via een communicatiekanaal naar keuze: Webchat, WhatsApp, e-mail, telefoon of 
het selfserviceportaal TOPdesk. 

Klant aan het woord 
De NEH Servicedesk biedt woningcorporatie Plavei in Didam het 
primaire contact voor alle IT issues, waaronder het melden van 
incidenten, problemen en het doen van wĳ zigingen. Rudie Eskes, 
I&A manager bĳ  Plavei is blĳ  met deze service: “Voorheen belast-
ten wĳ  onze eigen collega’s met lastige IT-vragen. Nu kan ieder-
een de NEH Servicedesk bellen. Ideaal!”

“Vanuit onze missie: wĳ  
scheppen er plezier in om an-
deren te ontzorgen is het een 

feest voor onze collega’s om 
jou te helpen”

NEH SERVICEDESK
De Servicedesk van NEH is het primaire contact voor de medewer-

kers van onze klanten. Elke klant wordt bediend door een kleine 

groep van circa 5 Servicedeskmedewerkers. Zo zorgen wĳ  ervoor 

dat ons team jouw gebruikers de omgeving goed kent. De totale 

Servicedesk bestaat uit 34 medewerkers die getraind zĳ n op klant-

gericht gedrag en met de nieuwste techniek.  

Bereikbaar zonder 
wachtrĳ  of keuzetoetsen 

Persoonlĳ k en 
vriendelĳ k 

Adequaat en 
oplossingsgericht 

Snel, kundig en met
ervaring geholpen 

- Jan Pieter Cleveringa
CEO NEH



    Naast bereikbaarheid via WhatsApp, het selfserviceportaal, klantportaal 

of mail, doordeweeks van 07:00 tot 18:00 telefonisch bereikbaar én direct een medewerker aan de 

lĳ n. Wĳ  maken gebruik van een geavanceerde telefonie-omgeving, waardoor er geen wachtrĳ en of 

keuzetoetsen zĳ n. Inkomende oproepen worden geanalyseerd en middels klantherkenning automa-

tisch verdeeld onder de regioteams voor een nog persoonlĳ kere aanpak.  

    Naast bereikbaarheid via WhatsApp, het selfserviceportaal, klantportaal 

Uw ICT
onze zorg

Dit in combinatie met de gedragstrainingen op 
klantgedrag maakt dat de medewerkers van onze 
klanten het contact met onze Servicedesk als ple-
zierig ervaren. Een luisterend oor, snel begrip van 
de situatie en weten hoe adequaat op te lossen 
zorgt ervoor dat we de afgelopen 8 jaar gemiddeld 
een 7,7 scoren op tevredenheid.

Klantgemak
Bĳ  aanname van jouw  inkomende  oproep  of  chat, 
zien wĳ  direct de meest relevante klantgegevens  
verschĳ nen, zoals je  naam,  accounttype en meest 
recente meldingen. Er hoeven minder vragen ge-
steld te worden en wĳ  kunnen je sneller van dienst 
zĳ n. Op deze manier ontstaat er een persoonlĳ ker 
en beter contact en kunnen onze Servicedeskme-
dewerkers jou nog e�  ciënter en sneller helpen. 

SPOC
Door de kennis en ervaring met vele marktpartĳ en 
is onze Servicedesk ‘Single Point Of Contact‘ (SPOC) 
voor al jouw incidenten. Je hoeft alleen maar te 
bellen en wĳ  pakken het incident op en zorgen dat 
deze wordt opgelost. 

Afspraak
Bent jĳ  getriggerd door deze informatie? Neem 
contact met ons op voor een vrĳ blĳ vende afspraak 
of een rondleiding op ons hoofdkantoor in Leusden. 
NEH verzorgt graag uw ICT van morgen.
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