
Met het optimaliseren van processen in het  

contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil  

is te grote stappen te willen nemen. En kijk  

naar je top-performers. Wat doen zij beter  

of anders dan de andere agenten…
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De moderne contactcenteragent is waarschijn-

lijk de meest gemonitorde medewerker ter 

wereld. Nergens wordt zoveel data over han-

delingen van medewerkers bijgehouden, zo-

veel gegevens verzameld over het operatio-

nele proces als in het contactcenter. Het ge-

volg is dat managers verdrinken in data en 

paradoxaal genoeg tegelijkertijd grote be-

hoefte hebben aan bruikbare informatie om beslissingen te nemen, 

overzicht te krijgen en acties te nemen.

Daarnaast is er een continue druk op verbetering van de prestaties 

van het contactcenter. De noodzaak voor inzicht, de juiste KPI’s, af-

gewogen managementinformatie en vooral stuurinformatie is groot. 

Maar zelfs dan ben je er niet als contactcentermanager. Met de juis-

te sturing zal de contactcenteroperatie optimaal kunnen verlopen, 

maar wellicht is de huidige operatie niet optimaal ingericht. Naast 

sturing is er ook een continue druk voor procesverbetering. Betere 

en optimaal ingerichte contactcenterprocessen dragen ook bij voor 

hogere prestaties van het contactcenter.

Kleine stapjes beter Als het gaat om procesverbetering, 

zijn wij geneigd om naar de grote stappen te kijken. Waar kunnen 

we de grootste verbetering behalen? Dat is dan hetgeen dat het 

eerst aangepakt moet worden. In tal van situaties is dit een effec-

tieve strategie. In het contactcenter gaat het meestal niet op. Juist 

in een contactcenter, met tal van gelijksoortige klantvragen en han-

delingen, is het effectiever om die dingen op te pakken, die het 

meeste voorkomen.

Het is effectiever om 6 seconden te winnen in een handeling die een 

agent elke dag 100 keer uitvoert, dan 6 minuten verbeteren in een 

handeling die bij gemiddeld per agent slechts één keer per week 

voorkomt. Het lijkt weinig, 6 seconden, maar op jaarbasis kan dit in 

een contactcenter met 100 agenten een besparing van 2,5 fte ople-

veren! Focus dus vooral op de kleine veranderingen die het meeste 

voorkomen.

Daarnaast hebben agenten vaak twee banen. Vaak is de eerste baan 



van een contactcenteragent om aan de telefoon 

vragen van klanten te beantwoorden, te luiste-

ren naar klanten en voor de klant de benodigde 

transacties te verrichten om de klant te helpen. 

De tweede baan van de agent is om als human 

interface tussen verschillende applicaties te fun-

geren. In elk contactcenter worden meestal meer-

dere applicaties gebruikt. Het kopiëren en plak-

ken van gegevens van het ene systeem naar het 

andere systeem komt veel voor. Eerst worden 

bijvoorbeeld aan de hand van de postcode de 

klantgegevens opgezocht in het klantsysteem, 

vervolgens wordt met behulp van het klantnum-

mer in een ander systeem gekeken wat de ‘in-

stalled base’ bij de klant is.

Een veelgebruikte applicatie als SAP is bijvoor-

beeld berucht om de vele schermen waartussen 

agenten tijdens een gesprek moeten schakelen. 

Het switchen van schermen binnen een applica-

tie of tussen verschillende applicaties komt veel 

voor en is lastig voor agenten. Soms wordt dit op-

gelost door op de werkplek een monitor erbij te 

plaatsen. Steeds vaker zie je contactcenters waar-

bij de agenten met twee monitors werken. Her-

kent u dit in uw eigen contactcenter? Dan bent u 

waarschijnlijk bezig met symptoombestrijding. 

Om het probleem echt op te lossen zijn andere 

maatregelen nodig.

Veel switchen tussen applicaties heeft namelijk 

twee belangrijke nadelen:

•	 Het	is	nadelig	voor	de	aandacht	aan	de	klant.	

Agenten zijn toch in hun gedachten bezig met 

het volgende scherm dat zij moeten invullen. 

Deze aandacht gaat ten kosten van de aan-

dacht voor de klant. Het komt ook voor, zeker 

als het switchen wat tijd kost, dat de agent 

aan de klant gaat uitleggen wat hij doet. “Ik 

haal nu uw gegevens op…”, is een boodschap 

waar de klant geen behoefte aan heeft!

•	 Er	gaat	tijd	verloren	bij	het	switchen	tussen	

applicaties. Niet veel tijd, maar toch. Elke on-

nodige handeling is overbodig bestede tijd en 

met de hoeveelheden transacties van een ge-

middeld contactcenter kan dat aardig oplopen.

De oplossing is automatiseren. Als er geen men-

selijk oordeel nodig is, dan automatiseren. Bij el-

ke actie moet je de vraag stellen: “is it rule driven 

or human driven”. Er zijn tegenwoordig tools die 

hierbij kunnen ondersteunen. Er zijn tools waar-

mee een schil over de verschillende applicaties te 

maken is. In één invoerscherm worden alle nood-

zakelijk gegevens ingegeven. De tool zorgt er au-

tomatisch voor dat deze gegevens in de juiste on-

derliggende applicatie worden geladen en toont 

eventuele output, zoals opgehaalde gegevens, 

weer op dat ene scherm. Het ene invoerscherm 

moet uiteraard wel apart gebouwd worden, om-

dat dit per contactcenter en per transactietype kan 

verschillen, maar juist met dergelijke tools is dit 

makkelijk te doen. Bekende voorbeelden van dit 

soort tools zijn eGlue van Nice en Openspan. Ze-

ker bij grotere contactcenters met heel veel ge-

lijksoortige transacties, kan een investering in dit 

soort tools interessant zijn. Randvoorwaarde is 

wel dat het proces, de stappen of activiteiten in 

kaart gebracht zijn en verbeterd zijn. Het begint 

dus met optimalisatie van het bestaande proces.

Aanpak Hoe pak je nu de optimalisatie 

van processen aan? Er is een aantal methodes 



voor die los van elkaar, maar ook in combinatie 

gebruikt kunnen worden. Technieken als brain-

stormen, brown-papersessies, mind-mappen ken-

nen we natuurlijk allemaal. Zet een aantal men-

sen in een hok, ga met deze technieken aan de 

slag en goede ideeën komen vanzelf naar voren.

Er zijn echter nog meer methoden:

•	 Kijk	naar	je	top-performers.	Top-performers	zijn	

agenten die, uit de resultaten van kwaliteits-

monitoringsessies, beter blijken te presteren 

dan het grootste deel van alle agenten. Deze 

groep top-performers ga je nader bekijken. 

Wat doen zij nu beter of anders dan de overi-

ge agenten. Hierbij verdeel je de transactie in 

kleinere stapjes. Je bekijkt per activiteit, per 

stapje eigenlijk, wie van de top-performers het 

beste presteert en wat hij of zij slimmer doet 

dan de rest. Als je van de groep top-performers 

per activiteit de beste er uit haalt, heb je fei-

telijk het ideale proces zichtbaar gemaakt. De 

agent die dit allemaal zo zou doen, zou eigen-

lijk een super top-performer zijn.

•	 Indien	er	meerdere	systemen	gebruikt	wor-

den, is een variant op het swim-la-

ne-model ook een bruikbaar 

alternatief. Een swim-lane-

model is een procesbe-

schrijving waarbij meest-

al in horizontale stroken 

of banen aangegeven 

wordt welke rol of func-

tie het proces uitvoert. 

Maar in plaats van rol 

of functie wordt per 

(zwem)baan een 

systeem of applicatie aangegeven en in plaats 

van het proces, breng je nu de processtappen 

die je per systeem als agent moet uitvoeren 

in kaart. Vervolgens worden de stappen in 

kaart gebracht die in principe geen menselijke 

interventie vereisen, om daarna met automa-

tisering deze stappen terug te brengen.

•	 Kaizen	is	een	verbetermethodiek	voortgeko-

men uit de Lean-managementfilosofie. Lean 

wordt steeds meer toegepast in Nederlandse 

contactcenters. De gedachte achter Lean is om 

een hogere productiviteit of prestatie te be-

reiken met dezelfde kwaliteit en tegen lagere 

kosten. Verbeteringen of optimalisatie van 

processen worden doorgevoerd door middel 

van een standaard stappenplan (Kaizen). Ken-

merkend voor Kaizen is dat alle groepen hier-

in betrokken worden. Zowel mensen uit het 

management als mensen van de werkvloer, in 

ons geval de contactcenteragenten. Een stan-

daard aanpak, iedereen betrekken en van el-

kaar leren zijn de elementen die een Kaizen tot 



een succes maken. Ga naar de werkplek, kijk 

wat er daar gebeurt, is het startpunt van een 

Kaizen.

•	 Een	laatste,	misschien	wat	triviale	manier	om	

processen te verbeteren, is om te gaan meten. 

Tal van onderzoek uit de gedragspsychologie 

toont aan dat simpelweg meer aandacht leidt 

tot betere prestaties. En meten is een vorm 

van aandacht. Op het moment dat er geme-

ten wordt of het nu voor kwaliteitsmonitoring 

is, of het verzamelen van gegevens voor een 

procesanalyse, of het gebruik van een systeem 

in kaart brengen; het blijkt dat de prestaties 

hoger worden. Het Oudhollandse spreekwoord 

‘het oog van de meester, maakt het paard vet’, 

gaat ook voor moderne contactcenters nog op! 

Kortom, meten = verbeteren.

Met procesoptimalisatie is nog veel te winnen. 

Denk daarbij vooral aan het verbeteren van klei-

ne stapjes die veel voorkomen. Er zijn verschil-

lende methoden om procesoptimalisatie te rea-

liseren. Kies voor de methode die het best bij uw 

contactcenter past. Rode draad hierbij is: leren 

van de werkvloer en iedereen er bij betrekken. En 

ga vooral meten. Alleen al het meten zal de pres-

tatie van uw contactcenter verbeteren. &
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