Kennissysteem
eerst,
dan
social
service

Online retail in combinatie met

geavanceerde web-technologie en

social media: een walhalla voor marketeers
en salesengineers. Niet iedere organisatie
gaat even hard. Neckermann.com
investeerde eerst in een gedegen
kennismanagementoplossing.

V

an offline naar online: neckermann.com, postorderaar van het eerste uur, is niet het enige
bedrijf dat deze omslag heeft moeten maken.
“Een relatief zwaar proces”, legt Arno Boer,
kenniscoördinator bij neckermann.com, uit.
“Je stuurt twee keer per jaar een dik boek en
maakt gebruik van allerlei direct mailacties;

je verwacht dat klanten daarop reageren met bestellingen. E-commerce vraagt om een aangepaste organisatie, online business stelt
andere eisen aan je kennishuishouding. De communicatie vanuit de
klant verandert, de communicatie richting de klant verandert.”
Via een audit, door Call’m binnen de klantenserviceorganisatie uitgevoerd, ontdekte neckermann.com dat in dit proces nog het nodige kon worden verbeterd aan de kennishuishouding.

Kennismanagement Neckermann.com was in die periode op zoek naar vervanging (en verbetering) van het e-mailmanagementsysteem. Op dat moment gebruikte neckermann.com bij de
klantenservice een statische FAQ en het leek logisch bij beide zaken
gebruik te gaan maken van één kennissysteem. Boer, werkzaam binnen de afdeling online customer service, startte daarom in 2008 een
zoektocht naar een leverancier voor een nieuw e-mailafhandelingsysteem, rekening houdend met kennismanagementfunctionaliteiten.
Wie heeft er vooral baat bij een goede kennishuishouding? “De klant
of de medewerker? Laten we ze naast elkaar zetten”, aldus Boer, die
onderstreept dat eigenlijk het gehele bedrijf baat heeft bij kennismanagement. “Overal in het bedrijf zit kennis. Bij klantenservice
dient die kennis bijeen te komen. Die moet daar ook gemanaged
worden.”
Kennismanagement gaat uiteindelijk over het zo optimaal mogelijk
werken met informatie. Het opslaan alleen van kennis – kennismanagement 1.0; stop kennis in een database – heeft niet zo veel zin.
Denk aan informatie over een specifieke actie die niet op tijd betekst en beeld Erik Bouwer

schikbaar is bij de klantenservice. Dan wordt duidelijk dat kennismanagement vooral gaat over communicatie en samenwerking.
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anderlijk geheel met een assortiment van meer

al een serviceorganisatie, bekend van onder an-

dan 10.000 artikelen – blijft daarentegen bij de
productspecialisten. “Bij gebruikersvragen gaat
de afdeling productadvies als dat nodig is op zoek
naar externe bronnen. Wij moeten ervoor zorgen
dat de klant bij ons informatie kan krijgen: via
live chat, e-mail of telefoon. Het verder zoeken
laten we niet aan de klant over. Wij bepalen ook
hoe we doorverwijzen naar de fabrikant: complexe vragen zetten we bijvoorbeeld door naar
de helpdesks van specifieke producten.” Het onderscheid wordt bepaald door de mate van specialisatie.

Klantcontactstrategie De kennisbank
van neckermann.com heeft wel een plek in de
klantcontactstrategie: “Zo veel mogelijk het antwoord op het web vinden. Het Vraag & Antwoordportaal is 24 uur per dag en 7 dagen in de week
beschikbaar. De klant kan dus − wanneer het hem
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& Antwoord-portaal biedt (nog) geen informatie
over onze producten. Daarvoor kan de klant teArno Boer: “Overal in het bedrijf zit kennis. Bij klantenser-

recht bij onze afdeling productadvies. Wie daar

vice dient die kennis bijeen te komen. Die moet daar ook

naar toe belt, is al geïnteresseerd in een product.

gemanaged worden.”

De klant krijgt de juiste productinformatie en
wordt geholpen bij het maken van de juiste pro-

dere het betalen in termijnen, zo vertelt Boer.

ductkeuze. Er wordt meer gebeld dan gemaild,

Juist op dat vlak – de service rondom de e-com-

al groeit het naar elkaar toe. De klant die al op het

merce – wil het bedrijf goede informatie bieden.

web zit, wil graag mailen en zal niet zo snel bel-

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om informatie over

len. We hebben bovendien een 0900-nummer

verzendkosten, leverings- en betaaltermijnen en

dat 30 cent per minuut kost. Chat is een kanaal

dat in belangstelling groeit, zo zien we. Bij de

Werkwijze en regie “Als Trinicom bin-

productinformatie op de website worden bezoe-

nenkomt, moet je als het ware met de billen

kers nu actief uitgenodigd om te chatten.”

bloot. Trinicom stelde voor een workshop te houden binnen de organisatie, om tot een goede

Veelgestelde vragen veranderen

structuur van de kennisbank te komen. Daarbij

Neckermann koos voor Trinicom. Boer licht toe:

werd gevraagd om medewerking van vertegen-

“Wat voor neckermann.com in de keuze

woordigers van alle disciplines

voor een tool belangrijk was,

uit de Nederlandse en de Belgi-

is het snel en direct kunnen

sche organisatie. Dat leidde tot

aanpassen van het Q&A-ge-

een muur vol met post-its, die

deelte van de kennisbank,

werden gecategoriseerd. Dat

dus zonder tussenkomst van

was alleen nog maar een over-

webhost of IT-afdeling. We

zicht van de vragen – de ant-

wilden ook inzicht hebben in

woorden stonden er niet bij. Van-

waar de klant naar zoekt, zo-

af het moment dat de gebruikers-

dat we het systeem steeds

training begint, zit je al

kunnen verrijken met nieuwe

aan de knoppen en leg je

gegevens.” Dat verrijken kan ook

de basis voor de struc-

leiden tot verfijnen, legt Boer uit.

tuur.” Omdat het systeem

“De klant nam erg vaak het woord

bij neckermann.com in

‘bestelling’ op in zijn vraag, maar

huis draait, is er het nodi-

dat woord kon vervolgens betrek-

ge overleg geweest tus-

king hebben op een levering, een

sen de IT van neckermann.

probleem, het plaatsen van een

com en Trinicom om zaken daar-

bestelling of het doen van na-

na verder in te regelen.

vraag. Trinicom ondersteunt dat

Wie zit daarbij eigenlijk aan de

door onder dit soort concepten

knoppen: marketing of customer

een matrix aan te brengen, waar-

service? Boer: “De FAQ-pagina op

bij het systeem om nadere infor-

de website is van customer ser-

matie vraagt.” Dat proces is nooit

vice, wij bepalen de inhoud. Maar

af, je blijft kijken naar wat de klant

we luisteren natuurlijk goed naar andere afde-

vraagt en waar de klant naar zoekt. En geheel in

lingen. Het luistert bijvoorbeeld vrij nauwkeurig

lijn met de huidige economische situatie: “Ver-

als bepaald moet worden welke informatie wel

zendkosten staan nu bijvoorbeeld op nummer 1,

of niet wordt verstrekt.” Bepaalde onderwerpen

terwijl die vroeger nooit in de top vijf voorkwa-

zijn bijvoorbeeld te complex om via een kennis-

men.”

bank beschikbaar te maken voor de klant.

Sinds de introductie van de kennisbank, die de

actief kan omgaan met klantcontact. “Daarmee

basis voor de FAQ vormt, ziet neckermann.com

kunnen we voorkomen dat de klant contact met

een afname in contacten. “Die daling werd met

ons moet opnemen. Verder denken we aan het

name verwacht aan de kant van het e-mailver-

aanbieden van informatie op maat op specifie-

keer, maar er zijn tegelijkertijd met de introduc-

ke plekken van de website. Waar in het webproces bevindt de klant zich en wat is op die plek de
informatiebehoefte? Vragen die ontstaan bij de

Neckermann.com (homeshopping, niet

checkout kunnen worden beantwoord doordat

te verwarren met Neckermann Reizen) is

we daar live chat aanbeiden. Dat kan je ook over-

eigendom van een Amerikaanse investeerder.
Er werken circa 700 medewerkers in

wegen wanneer je ziet dat een klant voor de der-

het Nederlands-Belgische bedrijf. Het

de maal naar hetzelfde product kijkt. De klant

klantcontact wordt gedeeltelijk intern en

verrassen met service of informatie is natuurlijk

gedeeltelijk extern uitgevoerd. Het bedrijf

een voordeel. We sturen bijvoorbeeld al een fe-

werd – na een aantal reorganisaties door

licitatie als hij of zij jarig is: bestel iets voor uw

toenmalige eigenaar KarstadtQuelle – in

verjaardag met korting”, zo legt Boer uit. Onlangs

2007 overgenomen door het Amerikaanse
investeringsfonds Sun Capital. Sun Capital

(begin april 2012) is neckermann.com zich actief

is sinds najaar 2010 ook eigenaar van

gaan profileren via de social media. “Er is een

warenhuis V&D en restaurantketen La Place.

Facebookpagina opgezet en via Twitter kan de
klant een vraag voorleggen aan ons webcareteam. Het moet wel bijdragen aan waar het uit-

tie van Trinicom ook andere wijzigingen doorge-

eindelijk om gaat: omzet.” Neckermann.com is

voerd. Bijvoorbeeld een nieuwe telefooncentra-

volgens Boer geen uitgesproken koploper, maar

le en een nieuwe website.” Boer durft daarom

keek tot nu toe eerst de kat uit de boom. “Zo be-

niet meteen een relatie te leggen met een ver-

vatte onze eerste website een telefoonnummer

dere stijging in de klanttevredenheid of een re-

en een formulier dat je kon uitprinten – waarop

ductie in de gespreksduur – want ook de agents

je bestellingen kon aangeven, om het formulier

gebruiken de kennisbank. “Vooral de online klant

vervolgens op te sturen.” &

is er wat mee opgeschoten: die komt sneller bij
de juiste informatie.”

Wat zijn de volgende stappen? Nu
de selfservice op orde is en de achterliggende
kennishuishouding georganiseerd, kan neckermann.com zich meer gaan richten op ‘social customer service’. Dat betekent voor neckermann.
com allereerst nagaan waar het bedrijf meer pro-

dit is een interactieve advertentie

grafisch ontwerp...
en meer
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