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HOMESHOR I NG

h o m e s h o r i n g

Hoewel outsourcing een hot item is en de huidige technologie veel mogelijkheden biedt,

blijft het percentage klantcontact dat wordt uitbesteed schommelen rond de 12 procent.

Uit de benchmarkonderzoeken van MarketResponse blijkt telkens weer dat de optimistische

marktdoelstellingen van facilitairen afwijken van de uitbestedingsplannen van de terug-

houdende inhouse contactcenters. Er zit dus weinig vooruitgang in. Wie doet wat verkeerd? 

Door Erik Bouwer
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Dienstenaanbod
Het afgelopen jaar is door verschillende
facilitaire partijen meerdere malen uitge-
sproken dat ze het opschuiven richting
(IT-)outsourceproviders zoals LogicaCMG,
EDS, Accenture en Capgemini als een logi-
sche ontwikkelrichting beschouwen. Het
gaat daarbij om verbreding van het dien-
stenaanbod en het zorgen voor meer aan-
sluiting op andere processen van de op-
drachtgever. Een voorbeeld hiervan is het
initiatief van HCN Collect. Andere facili-
taire partijen leveren diensten op HR-vlak
voor de inhouse callcenters (werving, se-
lectie, training en interim management),
maar profileren zich hier niet opvallend
sterk mee.

Met de opkomst van virtuele contactcen-
terplatforms (zoals KPN callcenter online)
en de mogelijkheid van facilitairen om op-
drachtgevers op hun eigen VoIP-infrastruc-
tuur (met bijbehorende applicaties) mee
te laten draaien zijn er veel mogelijkheden
om klantcontactdiensten breder te ver-
markten. Toch zijn facilitaire contactcen-
ters nog niet bereid IT-dienstverlening toe
te voegen in het dienstenportfolio. Dezelf-
de terughoudendheid is te zien bij services
op het gebied van marketing. Terwijl vaak
wordt gepredikt dat contactcenter, marke-
ting en sales meer één geheel zouden moe-
ten zijn, beperkt het facilitaire contactcen-
ter zich tot alleen producent van calls. Als
het contactcenter werkelijk de antenne naar

Toenemende economische druk is
vaak een goede aanjager voor in-
novatie binnen bestaande markten.
Als het gaat om de status van de

markt voor facilitair klantcontact, zijn de
meningen verdeeld. Zo stelt Cokky Bos-
man, directeur Telecom Direct, dat er naar
haar idee langzamerhand een eind is ge-
komen aan de tarievenoorlog (Outsource
Magazine 4-2007). Norbert van Liemt (di-
recteur Teleperformance Nederland) con-
stateert echter in dat zelfde blad, dat er
nog steeds deals worden afgesloten voor
uurtarieven van rond de twintig euro. 
Zo lang er onder de kostprijs wordt gele-
verd, is de kans klein dat er geïnvesteerd
wordt in verbeterde of vernieuwende vor-

men van dienstverlening. Innovaties hoe-
ven echter niet altijd uit de hoek van de
dienstverlening zelf te komen. De afgelopen
jaren zijn er wel degelijk opvallende ver-
anderingen doorgevoerd. Allereerst zijn de
grenzen aan het vervagen: offshoring van
klantcontact, hoewel beperkt van omvang,
lijkt een geaccepteerd fenomeen. Er zijn en-
kele mislukkingen geweest (CallCapacity in
Suriname, Dissint en Cendris in Zuid-Afri-
ka) maar het succes van andere partijen lijkt
bestendig: HCN met twee vestigingen in
Turkije, Nedbound en Unamic in Suriname
en Sempai en Leads to Business op Curaçao.
Deze bedrijven opereren primair op de Ne-
derlandse markt en zijn door het geboden
kostenvoordeel eerder een bevestiging dan
een ontkenning van de tarievenslag. Toch
hebben deze bedrijven gezien dat ook voor
klantcontact de wereld groter is dan Ne-
derland alleen; voor HCN geldt met name
dat ze toegang hebben tot de Turkse thuis-
markt. Klantcontactexpertise is daarmee
in potentie een Nederlands exportproduct
– maar het aantal facilitairen dat hier op
inspeelt is dus gering.

Essent belt ondanks telefoonblokkade

Piet Koper meldt zich in juli aan bij Infofilter. Zo hoopt hij verschoond te blijven van bel-
lende bedrijven die hem iets willen verkopen. Maar dan belt toch energiebedrijf Essent.
Hoe kan dat nou?
De Zandvoorder is boos. Hij heeft een bloedhekel aan telefoontjes van telemarketing-
bedrijven. “Nou werd ik toch weer onder het eten lastig gevallen door zo’n telefoonter-
roriste”, schrijft hij. Koper legt de medewerkster van het callcenter vriendelijk uit dat
hij zich heeft aangemeld bij Infofilter. Wie daar z’n gegevens achterlaat, blijft groten-
deels gevrijwaard van ongewenste post en telemarketiers. Tot zijn verbazing ant-
woordt de vrouw dat Essent een eigen blokkerinssysteem heeft. Daarvoor moet hij, zo
vertelt ze hem, naar de Essent-website om een formulier in te vullen en op te sturen.
Dat vindt Koper geen stijl. Dan kost het hem ook nog een postzegel. Wij kijken op
Infofilter en ontdekken dat Essent wel degelijk is aangesloten bij Infofilter. Ze hadden
Koper dus niet mogen bellen. Laat staan dat ze hem ook nog eens een apart formulier
moeten laten invullen.
“Als een bedrijf je toch belt, ondanks je aanmelding, dan is het zinvol daarover bij ons
te klagen”, zegt Richard Groenewoud, directeur van Infofilter. “Wij treden dan in over-
leg met het bedrijf want het moet zich wel houden aan de code die we met elkaar heb-
ben afgesproken.” Groenewoud wijst er wel op dat het na aanmelding vier à zes weken
duurt voor elk bedrijf dat heeft ingevoerd. Koper had zich al eerder aangemeld. Essent-
woordvoerder Rick Hanner kan geen duidelijkheid verschaffen. “Ja, ik ben natuurlijk
niet bij het gesprek geweest”, zegt hij. Hanner kent het omslachtige opzegformulier
van Essent niet, dus kan hij daar ook al niet veel meer over zeggen dan: “Ach, wat voor
de een complex is, is voor de ander makkelijk.” Waarvan acte.
Bron: Haarlems Dagblad, 15 oktober 2007.

wie past als eerste het traditionele callcentermodel aan?
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facilitaire HR-dienstverleners gieten hun
activiteiten steeds vaker in een contact-
centermodel. 

Homeshoring
Naast de mogelijkheid dat de facilitairen
nu eens echt positief aan de weg gaan
timmeren, gloort er ook hoop aan de hori-
zon op een ander gebied. Mochten facili-
tairen meer uit klantcontact en uit de
arbeidsmarkt willen halen tegen een lager
kostenpeil, dan is homeshoring een oplos-
sing. 
Het remote agent-model, dat in ons land al
jaren wordt toegepast door onder andere
Annie Connect, maakt het mogelijk voor
facilitairen om in te spelen op het arbeids-
marktprobleem. 
In de VS wordt homeshoring op brede
schaal toegepast. De resultaten zijn goed en
de bijkomende effecten positief. Er wordt

bespaard op de hoge overheadkosten: het
Amerikaanse uurtarief voor een standaard
callcenter agent bedraagt gemiddeld 31
dollar; de agent met een homeshore werk-
plek kost 21 dollar per uur, zo berekende
IDC. Er zijn ook andere voordelen: home-
based agents tonen een hogere loyaliteit,
een betere productiviteit en een hogere
kwaliteit dan de klassieke agent op kan-
toor. In de VS wordt homeshoring ook inge-
zet met het oog op flexibiliteit: agents wer-
ken als het moet in ad hoc shifts van 15
minuten. JetBlue, een Amerikaanse vlieg-
maatschappij, heeft alle 1.400 agents van
de reserveringslijnen thuis gestationeerd.
In de VS is een flinke groei zichtbaar in
homeshoring werkplekken: de grootste
groei zit in de hoek van de goed opgelei-
de Amerikaanse ‘thuiszitters’ – een groep
die onlangs ook in Nederland in het vizier
kwam. 

de markt is, zou ook de facilitaire dienstver-
lener uitstekend de weg moeten weten in
databased marketing, datamining, marke-
tingcommunicatie, marktonderzoek enzo-
voorts. Of zijn de inhouse marketeers slim
genoeg om de facilitairen op afstand te
houden? 

Facilitairen moeten 
wel innoveren

Het recht op verzet en Infofilter zijn nog
niet voldoende bekend bij consumenten
(ook niet bij callcenters, zie kader vorige
pagina). Verdere beperkingen door middel
van wetgeving zijn te verwachten, hetgeen
enerzijds de druk op nieuwe en slimmere
vormen van outbound klantcontact ver-
hoogt en anderzijds facilitairen dwingt om
de focus te verleggen naar andere diensten.
Samengevat: de combinatie van arbeids-
marktsituatie, voorspelde tariefstijgingen
en de steeds lastiger wordende telemarke-
tingmarkt, zou contactcenters moeten dwin-
gen om te innoveren. Op het gebied van
IT is het maximale wel zo ongeveer be-
reikt: het contactcenter van de toekomst
komt gewoon uit de muur. Blijft over wat
facilitairen met die techniek aan toege-
voegde waarde kunnen leveren (inno-
vatieve diensten) en waartoe ze in staat
zijn met hun belangrijkste middelen, de
agents en hun leidinggevenden. Facilitaire
callcenters moeten, zo lijkt de conclusie, in-
noveren door middel van wezenlijke ver-
anderingen in hun businessmodel. Perso-
neel is daarbij een sleutelbegrip. 
Op personeelsgebied is weliswaar het een
en ander bereikt, maar het starterscertifi-
caat en het beroepscompetentieprofiel
(waarvan de WGCC nog niet inzichtelijk
heeft gemaakt wat de nettowinst is) heb-
ben het arbeidsmarktvraagstuk nog niet
positief beïnvloed. Voor veel starters op
de arbeidsmarkt staat een callcenterbaan
– ten onrechte – nog steeds gelijk aan tele-
marketing. Een imagocampagne, die kan
laten zien dat het callcenterwerk (ook)
betrekking heeft op maatschappelijk en
economisch zinvolle sectoren, blijft uit. Zo
wordt onvoldoende duidelijk aan zoekers
op de arbeidsmarkt dat noodnummers,
SOS-hulplijnen, de Kindertelefoon, infor-
matielijnen van NGO’s, patiëntenvereni-
gingen en infolijnen van overheidsinstel-
lingen ook bij contactcenters horen. Zelfs

Niet alleen innovatie in  klantcontact blijft achter,
ook de kwaliteit blijft op hetzelfde peil

Bij Consuwijzer blijven klachten over ISP’s bovenaan staan, aldus de OPTA. De nieuwe
top vijf klachten over de eerste helft van 2007 ziet er als volgt uit:
1. Internet (ADSL-overstappen en -levering, internetsnelheden en -storingen, en de han-

delwijze van internetproviders; met name de wachttijden van callcenters).
2. Vaste telefonie (ongewild van aanbieder veranderen (slamming) en meenemen van

telefoonnummers).
3. Contracten (opzeggingen, contractsperiode, opzegtermijnen).
4. Kabel (ontevredenheid reactie aanbieder op klachten, lange wachttijden bij help-

desk).
5. Spam.

h o m e s h o r i n g



staat om – wanneer nodig – gebruik te ma-
ken van remote agents. Het callcenter is
normaal gesproken niet op zondag ge-
opend en wanneer opdrachtgevers op die
dag bereikbaar willen zijn (bijvoorbeeld
in de vorm van calamiteiten- of bewakings-
diensten) kan gemakkelijk een agent wor-
den ingeschakeld die met een laptop van-
uit huis werkt. Thuis beschikt de agent
over de gewone softphone-functionalitei-
ten, waarmee hij ook op het contactcenter
werkt.

Andere mindset
Het adopteren van homeshoring in het
business model vraagt wel om een her-
oriëntatie bij de facilitairen – vooral in de
hoofden van managers en supervisors van
callcenters, waar in veel gevallen een com-
mand & control-cultuur overheerst. Niet
iedereen kan functioneren zonder directe
supervisie te krijgen of te geven. Medewer-
kers zullen moeten leren omgaan met aan-
sturing op afstand, bijvoorbeeld via een
webcam, en met een duidelijke taakstel-
ling. Managers zullen op hun beurt moe-
ten leren aan te sturen volgens een ander

managementmodel: meer vertrouwen,
meer monitoring op afstand en concrete
doelstellingen. Ook de beloningsstructuur
is wellicht toe aan revisie: bijvoorbeeld be-
taling op basis van gerealiseerde output in
plaats van aanwezigheid. Met de optie om
homebased agents in shifts van een kwar-
tier in te zetten neemt de mogelijkheid tot
flexibele piekopvang toe, maar wordt de
planning complexer. 
Het risico van een te trage adoptie van het
homeshoring-model is dat de facilitairen
achter het net vissen; eenvoudigweg om-
dat inhouse contactcenters als eerste het
kostenvoordeel, het arbeidsmarktpotenti-
eel en de flexibiliteit aangrijpen – en over-
stappen op de mogelijkheid om geheel of
gedeeltelijk vanuit huis te werken. Met de
scepsis over het oplossen van het file- en
arbeidsmarktprobleem in het achterhoofd
lijkt het erop dat facilitairen zich niet kun-
nen permitteren lang stil te staan bij alle
bezwaren die er aan homeshoring zouden
kleven.

Erik Bouwer is freelance journalist 

– info@textatwork.nl 

Nuggers
Teleperformance Nederland wil op korte
termijn een derde vestiging openen, ge-
heel gebaseerd op homeshoring. Het doel
is om eind 2008 te beschikken over circa
250 remote agents. Met een thuiswerk-
plek, een webcam, een pc en een softpho-
ne probeert Teleperformance te profiteren
van de 500.000 nuggers, de recent veelbe-
sproken groep Nederlanders die geen
werk en geen uitkering ontvangen maar
over het algemeen voldoende opleidings-
niveau heeft om aan het werk te gaan. 
Redenen voor het lang niet altijd vrijwilli-
ge nugger-schap kunnen zijn: een hogere
leeftijd, lange reistijd door files of afstand,
fysieke beperkingen, praktische beperkin-
gen zoals de zorg voor gezins- of familie-
leden. Homeshoring biedt ook een voor-
deel op het gebied van duurzaamheid: de
thuiswerkers nemen geen deel aan het
drukke ochtend- en avondverkeer en me-
dewerkers kunnen zelf zorgen voor een
optimale balans tussen werk en privé. 
Ook het Belgische klantcontactbedrijf Po-
wer Target Group maakt gebruik van home-
shoring. IP-technologie stelt het bedrijf in
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