


Het uitbesteden van klantcontact is minder gebruikelijk dan IT-outsourcing. Zo blijkt uit onderzoek

van Ernst & Young dat 68 procent van de bedrijven het bouwwerk van software (gedeeltelijk) over-

laat aan anderen, terwijl ‘slechts’ 28 procent een helpdesk en 20 procent een callcenter (gedeelte-

lijk) uitbesteed. Heeft outsourcing van klantcontact te lijden onder een imagoprobleem of speelt

emotie een te grote rol? Een rondetafeldiscussie over de ins en outs van klantcontact. Met als

deelnemers Annemiek van Moorst, founding partner TOTE-M; Christian Pijnenborgh, operationeel

directeur Teleperformance; Hans Reuver, commercieel directeur Unamic/HCN en Loek de Wijze,

sales en marketing manager Sitel.
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Klantcontact uitbesteden?
Emotie uitschakelen!
Kortlopende contracten, maar wel met een 
langetermijn-intentie.



CP De frequentie waarmee de klant
aanwezig is, neemt toe. In ons call-
center zijn klanten bijna dagelijks
aanwezig en maken ze onderdeel uit
van het operationele team. Een groot
verschil met een aantal jaar terug.

Hoe verklein je die afstand bij offshore out-
sourcing van klantcontact?
HR De mate van offshoring hangt af
van de mate waarin je live contact
wilt. Er wordt steeds meer samenge-
werkt in virtuele teams waardoor de
locatie er minder toe doet. Andere
manieren van communicatie worden
belangrijker. Maar als een opdracht-
gever het liefst even elke dag bij je
binnen zou lopen, dan is een off-
shorelocatie lastig.
AM Hoogwaardige contacten besteed
je niet offshore uit, daarbij gaat het
helemaal niet om lagere kosten. 
CP Wij gebruiken veel videoconferen-
cing voor onderling overleg. Op onze
site in Zuid-Afrika ligt de focus op
het ontwikkelen van dit soort com-
municatie. Er zitten haken en ogen
aan offshoring. Het is mogelijk, maar
het is zeker niet eenvoudig.
HR Offshoring neemt wel toe. Een
paar jaar geleden was er nog veel
koudwatervrees, maar de drempel
wordt minder hoog. Er is ook een
verschuiving in complexiteit: het ver-
werken van post en e-mail in inge-
wikkelde applicaties doen we nu off-
shore. 

Hoe ziet de regieorganisatie van de
opdrachtgever eruit? Worden daar bijvoor-
beeld genoeg middelen voor vrijgemaakt?
CP Vroeger speelde één persoon de
intermediair vanuit de opdrachtgever,
nu is er vaak een team van mensen
aanwezig dat verantwoordelijk is voor
kwaliteit, cross- en upselling, opera-
tioneel management en reporting.
Voor elke entiteit is er een manager
die de diverse partijen op dagelijkse
basis volgt. 
LW Het zijn nog wel dezelfde disci-
plines, die de regie managen. De
mensen waarmee je samenwerkt, blij-

ebben uitbesteders bij de sour-
cing van klantcontacten moeite
met het nemen van een rationele

beslissing?
AM Het contactcenter zou eigenlijk
een enterprise relationship center
moeten zijn, waarbij alle touchpoints
onder één aansturing komen.
Verschillende kanalen zijn nu nog
vaak in verschillende handen: het
internetkanaal valt onder marketing,
het callcenter is onderdeel van opera-
tions en de field engineer zit bij sup-
ply chain. Het klantcontact is in
bedrijven vaak versnipperd. Dat bete-
kent dat er een flink aantal mensen
betrokken is, wanneer besloten
wordt tot uitbesteding. Veel mensen
verwarren het bovendien met het uit-
besteden van klanten en worden daar
emotioneel onder. Er is echter wel
een verandering gaande. 
HR De volwassenheid neemt toe en
de afwegingen worden rationeler. De
overwegingen om uit te besteden zijn
steeds beter en ook veeleisender. Het
blijft belangrijk om een goede klik te
hebben, maar men is inderdaad niet
meer zo emotioneel als vroeger.
LW Toch loopt deze branche in vol-
wassenheid nog achter op IT. Bij IT-
outsourcing zijn bedrijven redelijk
volwassen in de erkenning dat een
gedeelte uitbesteed kan worden. Daar
kijken ze naar verschillende parame-
ters als kennis, kosten en efficiency
en besluiten vervolgens dat outsour-
cing de oplossing is. In onze branche
hoor je nog vaak dat de mensen de
grote kracht van een bedrijf zijn.
CP De professionalisering wordt
steeds nadrukkelijker zichtbaar. Ook
vanuit de inkoopafdeling: procedures
en processen worden duidelijk en
gedetailleerd gedicteerd. Om de emo-
tie uit te schakelen hebben we (als
facilitair contactcenter, red.) steeds
vaker te maken met procurement en
worden zaken gecheckt en afgevinkt,
op basis waarvan de keuze wordt
gemaakt. 
AM Vaak draait het dan nog wel om
de kosten: de commercieel eindver-

H
antwoordelijke heeft meer te zeggen
dan procurement. Maar het gaat niet
alleen om kostenbesparing  van
‘minder’ moet je ‘meer’ maken, je
moet aan up- en crossselling doen en
waarde toevoegen in de keten.
Eigenlijk is een bedrijf pas in staat
om uit te besteden, wanneer het juis-
te volwassenheidsstadium is bereikt
en het proces goed aangestuurd kan
worden. Dat betekent dat een con-
tactcenter zo goed is, dat het een
facilitair contactcenter zou kunnen
zijn.

Waarom zou je nog uitbesteden als je dat
stadium hebt bereikt?
HR Het is belangrijk dat het proces
goed in elkaar steekt en ook op
afstand goed gemanaged kan wor-
den. Er zijn nog steeds goede rede-
nen om uit te besteden.
Opdrachtgevers kiezen steeds meer
voor strategische samenwerking,
door bijvoorbeeld co-sourcing of
insourcing. Dat werkt beter dan de
traditionele klant-leverancierverhou-
ding. De externe partij wordt steeds
minder op afstand gehouden.

Annemiek van Moorst:

Hoogwaardige contacten

besteed je niet offshore uit.



ven hetzelfde  maar er is meer
belangstelling vanuit de organisatie.
Nog niet zo lang geleden werd er
geïnvesteerd in acquisitie en bezui-
nigd op customer care. Een onmoge-
lijke situatie: men krijgt er veel klan-
ten bij maar bezuinigt op het
verzorgen van die klanten. Die ten-
dens is nu gelukkig doorbroken.
HR De aandacht voor het goed
inrichten van klantcontact neemt toe. 

Breedgeoriënteerde IT-dienstverleners nemen
bij IT-outsourcing het klantcontact er
gewoon bij – bijvoorbeeld in de vorm van
een helpdesk. In hoeverre zijn facilitaire
contactcenters in staat om hun diensten-
pakket te verbreden en op te schuiven rich-
ting business process outsourcing (BPO)?
LW Een aantal trajecten is goed
geschikt voor BPO: het verwerken van
inschrijvingen, grote aantallen aan-
vragen voor creditcardmaatschappij-
en en het verwerken van registratie-
formulieren voor auto’s. In die
businessprocessen is klantcontact
het begin waarna de arbeidsintensie-
ve werkzaamheden erbij genomen
worden in het contactcenter. 
CP Het vertrouwen tussen de markt
en de facilitaire dienstverlener neemt
toe. Vroeger werd alleen eerstelijns-
support uitbesteed, maar wij doen nu
ook tweede- en derdelijns technische
support. Dat is ongekend hoogwaar-
dige dienstverlening, daar kan je je
bijna geen personeelsverloop permit-
teren. 
LW Een opdrachtgever met een tech-
nische helpdesk kan ook geholpen
worden met de sales. Wanneer een
klant belt met een storing en moet
betalen voor een engineer, kan de
helpdesk adviseren om een onder-
houdscontract af te sluiten. Ook dat
is integratie van businessprocessen. 
AM Brieven en e-mails zijn allemaal
klantcontacten, waarin je iets wilt uit-
stralen. Als je incasso anders aan-
pakt, wordt het een service. Je moet
een slag eerder zijn en daar moeten
systemen op ingesteld worden. 
CP Het heeft te maken met een stra-

tegische keuze. Wij kiezen voor cus-
tomer care, het afhandelen van klant-
contact via diverse kanalen, en zullen
niet snel opschuiven richting bijvoor-

beeld het versturen van reseveronder-
delen. Daar zoeken we partners voor.
HR Wij hebben een case in de ener-
giebranche, waarbij we ook aan field
sales doen. Daarnaast is er een aantal
voorbeelden waarbij elk jaar het aan-
tal klantcontacten afneemt omdat we
sturen op selfservice. Dat is niet pri-
mair in ons voordeel, maar is wel van
belang voor de klantrelatie.

Lopen facilitaire contactcenters  door de
breedte van klanten die ze bedienen  voor-
op met technologieën?
CP Drie jaar geleden zijn we klein-
schalig met het chat kanaal gestart
voor Telfort. Dat is nu een groot suc-
ces. Het spreidt zich binnen onze
dienstverlening uit als een olievlek.
LW Onze klanten zijn langdurig bij
ons, maar nog steeds implementeren
we wereldwijd elke week een project
met een callcentergrootte van 150
man. Elke week leren we van de
implementaties en nieuwe technie-

ken en krijgen we ook de kans die
technieken in te zetten. Het is een
tailormade proces dat wij faciliteren.
Van Sitel wordt verwacht de innovatie
in te brengen en de klant moet afwe-
gen of het voor hem de juiste metho-
diek is. Wanneer je schaalgrootte
hebt, kun je best practices en erva-
ring gemakkelijker delen. We zijn nu

Hans Reuver: Het komen-

de jaar is iedereen bezig

met kostenreductie.

Wat is de trend in contractvormen?

CP Wij hebben strikte contracten met een

korte opzegtermijn van drie tot zes maan-

den. Bij procurement zijn het allemaal kort-

lopende contracten, maar wel met een lan-

getermijn-intentie. De langlopende

IT-contracten van vijf tot zeven jaar zijn in

onze branche uitgesloten. Als je niet pres-

teert naar de maatstaven die je gezamenlijk

hebt afgesproken, zit je direct om de tafel

om te kijken wat je kunt verbeteren.

HR Bedrijven kiezen voor strategische

samenwerking met een langdurige relatie.

Die contractvorm is eigenlijk niet zo rele-

vant. Het is een feit dat je met elkaar

afspreekt wat je goed vindt en hoe je uit

elkaar kunt als het niet voldoet en met

welke termijn. Beide partijen hebben

behoefte aan een goede overgang. 

LW Er is een groot verschil tussen grote IT-

contracten en contracten in de callcenters.

In de IT wordt vaak een groot aantal men-

sen overgenomen, inclusief de gehele infra-

structuur. Dan kun je natuurlijk niet werken

met een contract van twaalf maanden. 

HR Je moet natuurlijk de risico’s en de

terugverdientijd goed afdekken.

AM En tegelijkertijd schuilt daar ook een

grote adder onder het gras. De belangrijke

KPI’s kunnen bij een langdurig contract

ondersneeuwen. Wanneer relaties niet goed

worden gemanaged, gaat het niet goed.

CP Het aansturingsmodel verandert de laat-

ste jaren. De afspraken waaraan voldaan

moet worden, zijn de basis van de samen-

werking. Er wordt een standaardcontract

opgesteld en per onderdeel een statement

of work: wat zijn de KPI’s en wat zijn de

deelafspraken?

LW Het is echter niet in beton gegoten. De

markt verandert, de klanten veranderen en

dan moeten de SLA’s ook kunnen verande-

ren.



met een klant in gesprek voor een
webcare-team. Er is veel exposure op
internetfora en het is belangrijk die
gesprekken te reguleren. Wij stellen
voor om een investering te doen en
een aantal mensen op een goede
communicatieve manier antwoorden
te laten geven op die fora. Daar heb-
ben we ervaring mee.
HR Als het gaat om multichanneling,
dan heb je daar ook een CRM-sys-
teem voor nodig en de toegang daar-
toe. De ene opdrachtgever is er verder
in dan de ander om ook die informa-

tie te delen. Er zijn bijvoorbeeld
opdrachtgevers waarvoor wij het con-
tentmanagement van een website ver-
zorgen.
AM Men zal dan altijd een deel van dat
contentmanagement doen. De con-
tent zelf komt primair uit het bedrijf.
Wanneer je de klantcontacten rond
het web en andere kanalen behandelt
en beheert, dan is het juist de feed-
back daarop, wat die content weer
beter en rijker maakt. Dat gedeelte
besteed je uit.

HR Het klantcontact wordt beter,
omdat je in staat bent een klant die
belt te herinneren aan het feit dat hij
gisteren ook een e-mail heeft
gestuurd of heeft gebeld. Als we
daarin slagen, dan komt er een verbe-
tering van de dienstverlening tot
stand  maar daarachter zit ook een
gedeelte techniek. 

Er wordt vaak gesproken over een imagop-
robleem. Hoe ervaren jullie dat in de facili-
taire sector?
AM Het imagoprobleem is volstrekte
onzin. De gemiddelde journalist en
Nederlander weten niet dat telemar-
keting maar een heel klein onderdeel
is van het klantcontact. Ze refereren
aan die calls om zeven uur en denken
dat dat het callcenter is  maar het is
slechts een klein gedeelte ervan.
HR Het slechte imago is gebaseerd
op een kleine groep die het voor de

anderen verpest. Er is sprake van een
hooligan-effect. Het afhandelen van
klantcontact is een vak en daar moet
je goede medewerkers voor hebben.
Wij vinden het heel belangrijk dat een
medewerker zich betrokken voelt bij
de opdrachtgever en daar ook een
band mee heeft. 
CP De koude verkoop van energie en
financiële producten, dat is waar het
negatieve imago aan kleeft. Ons
bedrijf werkt hard aan de voorlich-
ting zodat mensen weten wat een
callcenter inhoudt.

Zou een voorlichtingscampagne vanuit de
Werkgeversvereniging voor de Facilitaire
Callcenters (WGCC) hierbij kunnen helpen?
HR Dat vind ik niet iets voor de
WGCC, maar voor de branche in zijn

totaliteit.
AM Het moet verboden worden om
koude relaties te benaderen. 
LW Dat is inderdaad effectiever dan
een campagne. Wij hebben niet veel
last van het slechte imago, maar
bedrijven die een tijd lang slechte
customer service hadden, worden
nog jarenlang geassocieerd met der-

Loek de Wijze: Deze

branche loopt in volwas-

senheid nog achter op IT.

Christian Pijnenborgh: Het

vertrouwen tussen de

markt en de facilitaire

dienstverlener neemt toe.

Wat kan de facilitaire markt in 2009

verwachten?

LW De consolidatie zal doorgaan. Alle par-

tijen aan deze tafel hebben aan consolidatie

gedaan en er staat nog een aantal grote par-

tijen te koop. 

HR Het komende jaar is iedereen bezig met

kostenreductie en meer bedrijven zullen

kiezen voor outsourcing of slimmere sour-

cing. Dat wil echter niet zeggen dat de druk

op de tarieven van de facilitairen toeneemt. 

CP De kostencomponent is belangrijk,

maar de nadruk ligt op first contact fix. De

samenwerking moet voor beide partijen

winstgevend zijn. Daarbij presenteren wij

steeds vaker een openboekcalculatie en kij-

ken we gezamenlijk met de klant hoe dat

gerealiseerd kan worden.

AM De klant en klantbeleving worden

steeds belangrijker. Je moet op een slimme

manier kosten besparen terwijl de beleving

van de klant toch verbetert. Ik verwacht dat

customer experiencemanagement, waarbij

het pijn doen van de klant op sommige

momenten bijdraagt aan een effectieve bele-

ving, zal in 2009 doorbreken. Daarbij kan je

resources weghalen op punten waar je dat

niet verwacht, terwijl op andere punten juist

geïnvesteerd moet worden.



gelijke telefoontjes.
CP Er is nog steeds een hoop missio-
nariswerk te doen. Het gebeurt
steeds vaker dat de werving voor een
project in combinatie met de
opdrachtgever verzorgd wordt. Het
vinden van personeel is een joint
effort. Mensen hebben sneller een
beeld bij een bepaald merk dan bij
een callcenter.

Terug naar de werkvloer. De klant van
tegenwoordig is vaak, voordat hij belt, al
goed geïnformeerd  bijvoorbeeld via het
web. Hebben jullie contactcentermedewer-
kers toegang tot internet en weten zij net
zoveel als de klant die ze aan de lijn heb-
ben?
CP Alle agents binnen ons bedrijf
hebben vrije toegang tot internet. Je
moet de aansluiting maken met dege-
ne die contact met je zoekt. 
HR De agent moet in staat zijn het
probleem te analyseren en de juiste
oplossing aan te bieden, het liefst in
een keer: first time fix. Dan moet je
dus de relevante informatie snel toe-
gankelijk hebben.
AM Je moet daarvoor in het domein
van de klant zitten. Als een klant zich

eerst heeft georiënteerd op de beoor-
delingen van andere mensen over een
bepaald product, dan moet je daarvan
op de hoogte zijn. Het is mogelijk die
kennis in een kennisomgeving
beschikbaar te maken. Barclays is
daar een voorbeeld van  met een
productvergelijker die alle producten
van concurrenten inzichtelijk maakt.
CP Het is de rol van de opdrachtgever
om die informatie te verzamelen en
beschikbaar te maken en het is onze
rol om die informatie te gebruiken in
het contact met de klant.
LW Ik denk dat het vaak een pro-
bleem is dat er teveel informatie
beschikbaar is voor een agent. Je
kunt van een agent niet verwachten
dat hij de uitgebreide producthand-
leiding met een klant doorneemt aan
de telefoon. De kracht van content-
management is het beperken van
informatie en vaststellen wat de
meest gestelde vragen zijn. Het pro-
ces van beantwoording van de vragen
moet zo kort mogelijk worden.
AM Daar moet nog een flinke slag in
gemaakt worden, omdat met name
leveranciers als Philips en HP continu
met nieuwe producten blijven

komen. Het callcenter moet dan goed
op de hoogte blijven met kennisma-
nagement.
CP Het is een utopie om al die kennis
bij agents te gaan concentreren. Je
moet zorgen dat de juiste tooling
aanwezig is om de agent het werk te
laten doen waar hij of zij goed in is.
HR De gemeente Rotterdam had op
een gegeven moment één telefoon-
nummer waar alle afdelingen achter
zaten. Ons callcenter moest die afde-
lingen en bijbehorende mensen ech-
ter wel weten te vinden.
Gemakkelijke zoekmachines waren
in dat geval de oplossing. Agents
moeten in de toekomst nog meer
geholpen worden om vanuit de cus-
tomer care-omgeving een issue te
analyseren en een oplossing te bie-
den.
AM De agent van de toekomst is een
relatiemanager. Hij weet alles van de
klant en kan de vraag beantwoorden,
waarna je aan de relatie en communi-
catie kunt gaan werken. Dan is er tijd
om aan up- en crossselling te doen
en kun je heel gericht proposities
doen, de feedback benutten en er
analytics op los laten. 


