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Gewaardeerde bezoeker,

Hartelijk bedankt voor uw komst naar het KSF jaarcongres! We 

leven in een prachtige tijd als het gaat om de mogelijkheden 

voor klantcontact en klantenservice. En bij een overvloed aan 

mogelijkheden komt het aan op de juiste visie, overwegingen en 

kennisbronnen om goede keuzes te maken voor de toekomst. 

Vandaag heeft u gehoord waar nog stukken ‘niemandsland’ 

liggen. Waar we als klantenservice een mooie bijdrage kunnen 

leveren, bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het gebruik 

van diensten en producten. Een dusdanige band creëren met je 

klanten dat ze wel afscheid van je kúnnen nemen, maar dat niet 

wíllen, omdat ze de relatie als sterk ervaren. Dat we daarbij andere 

organisatieonderdelen moeten blijven betrekken is helder. Als het 

om de totale customer experience gaat, komt data science aan 

bod. Wat weet marketing van de klant, wat weet de backoffice en 

wat weet de klantenservice allemaal? Genoeg materie om ons in 

te verdiepen… 

Als KSF gaan we weer aan de slag met onze expertgroepen  

om door te pakken op de onderwerpen die vandaag de revue  

zijn gepasseerd.

 

Ter gelegenheid van ons eerste lustrum bieden wij u ter inspiratie 

het boekje met de visie van de innovation board aan. Daarin leest 

u de visie op klantcontact over tien jaar. Heel veel leesplezier en 

graag tot ziens op onze evenementen.

Met vriendelijke groeten,

Geeske te Gussinklo

directeur
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• Oprichting Klantenservice Federatie

• Lancering convenant kwaliteit van klantenservice

• KSF voorzitter van de Nederlandse normcommissie 

wereldwijde ISO customer service

• De KSF werkt samen met stichting KIRC aan 

het Nationale benchmark- en trendonderzoek 

Klantinteractie

• Eerste KSF Branchecertificaat A uitgereikt

• Sectorplan: € 900.000 subsidie voor opleiding  

en ontwikkeling

• Expertgroepen van  

besloten naar open groepen

• KSF Arbeidsmarktcongres

• Zappos op het KSF Jaarcongres

• Imagofilm werken in klantcontact

• Eerste HR-congres

• Imagoverbeteringssessies 

klantcontactbranche bij UWV

• Start samenwerking met Open Varen

• Eerste branchecertificaat B uitgereikt

• Uitreiking 1000e branchecertficaat A

• Uitgave boek KSF innovationboard 

‘Reinventing Customer Service’

2017

• Lancering websites MVO in klantcontact en  

KSF Branchecertificaat

• KSF neemt zitting in bestuur CQ-test

• KSF lid van de Shopping2020-expertgroep 

‘Customer Care’ van Thuiswinkel.org

Na alle voorbereidingen voor het KSF 

jaarcongres komt, op de dag zelf, alles 

samen. De sfeer en de energie zijn 

geweldig: de deelnemers slurpen kennis 

op, krijgen nieuwe ideeën en ontmoeten 

interessante mensen.  

Helaas is veel van die energie en kennis de 

volgende dag alweer weggezakt. 

Het team van Live Magazines zorgt ervoor 

dat de kennis en inspiratie niet verloren 

gaan. Onze reporters leggen alles vast. 

Zo verhogen én verlengen we de impact 

van deze bijeenkomst speciaal voor u.

En de mensen die er zelf niet bij konden 

zijn? Die kunnen op hun gemak alles 

nog eens nalezen en zo de bijeenkomst 

alsnog bijwonen: van het openingswoord 

tot de borrel! Maar u heeft alvast 

dit ‘teasermagazine’ in handen als 

voorproefje. Het complete verslag is online 

te bekijken op:

» ksf.ccreader.nl
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‘Goedemiddag,  
waar kijkt u naar uit?’

Bij de ingang staan de Live Magazines-reporters 

klaar om met bezoekers van het KSF Jaarcongres in 

gesprek te gaan. Naar welke innovatie kijken ze het 

meest uit de komende jaren?

vragenrondje

“Ik denk dat we nog veel meer kunnen halen uit speech 

analytics. Dan kunnen we bijvoorbeeld af van dat enorme 

keuzemenu aan de telefoon en kan iemand meteen naar de 

juiste agent worden doorgeschakeld. Ook kunnen we met 

speech analytics veel beter kwalitatieve analyses maken 

van gesprekken, iets dat we met geschreven tekst al volop 

gebeurt. Hopelijk wordt speech analytics snel volwassen.” 

Rommy Höfler, manager B2C bij Cygnific (KLM)

“Ik ben net een week in het buitenland geweest, en heb 

veel geleerd over Argumented Intelligence. En ik moet 

zeggen: ik ben helemaal geïnspireerd geraakt. Ik geloof 

dat het echte klantcontact altijd wel iets tussen mensen 

zal blijven. Maar dat de weg daar naartoe een stuk 

efficiënter kan. En A.I. kan ons daarbij helpen.”  

Noureddine Hdoudou, account executive, Genesys

“Ik verwacht veel van self service portals, waarmee mensen 

zichzelf kunnen helpen. Daardoor wordt de klantenservice 

efficiënter en de service beter. Mensen willen immers niet meer 

alleen op kantoortijden geholpen worden. We zijn al goed op 

weg, op kleine schaal worden er bots ingezet voor bijvoorbeeld 

chats. Maar je kunt ze ook pro-actief inzetten, zodat ze uit 

zichzelf de klant aanspreken als een betaling niet lukt.” 

Jaap Boven, account executive bij Freshworks

“Ik ben heel benieuwd naar de ontwikkeling van het 

Internet of Things en de opmars van de chatbots, 

en de gevolgen daarvan voor ons werk. Ik geloof erg 

in de combinatie human en tech. Het is een van de 

spannendste ontwikkelingen van deze tijd.” 

Pia de Wijer,  

senior recruitment en  

executive search consultant, Hofstad Search

‘In 1999 was het nog 
visionair om de klant 
centraal te stellen’ 
Het staat inmiddels op het leeslijstje van elke klantenservice-

professional: het Nationaal Benchmark en Trendonderzoek. KIRC-

voorzitter Martine Ferment presenteerde vandaag de resultaten 

van de derde editie. 

Het thema van jullie onderzoek is dit jaar ‘Menselijk blijven in het 

digitale tijdperk’. Waarom?

“Alles rondom klantenservice digitaliseert razendsnel, qua 

selfservice kunnen klanten steeds meer. Maar als iets niet lukt, dan 

begint de echte service: het contact van mens tot mens. Daarom 

hebben we onze respondenten daar ook vragen over voorgelegd. 

We zien dat medewerkers in de service steeds meer bevoegdheden 

krijgen om een klant helemaal te helpen. Dat komt enerzijds 

doordat de vragen over het algemeen steeds moeilijker worden en 

anderzijds doordat ook de managementcultuur verandert. Die richt 

zich steeds meer op empowerment. Langzaam zie je ook in de 

klantenservice het aantal zelfsturende teams groeien.” 

Je presentatie op het KSF Jaarcongres kunnen we ook wel de 

State of the Union noemen. 

“Klopt. Ons onderzoek is ook wel een beetje dé stand van zaken 

in de wereld van de klantenservice. We hebben jaarlijks bijna 

800 klantcontactprofessionals als respondent, van managers en 

stafmedewerkers van klantenserviceafdelingen tot toeleveranciers 

en adviseurs. Hun visie op trends en ontwikkelingen in klantinteractie 

zegt écht iets. Vorig jaar werd de presentatie op slide share in de 

eerste week na de presentatie al 1500 keer gedownload. Ook de 

2000 boeken waren we binnen vier maanden kwijt.”

Vandaag stond de future experience centraal. Welke toekomstvisie 

heeft jou geholpen in je carrière?

“Jeff Bezos van Amazon stelde al in 1999 de klant centraal. Dat 

was in die tijd nog zeer visionair. Dat je daarmee wint, blijkt wel uit 

het succes van Amazon. Ik was destijds directeur klantenservice in 

Europa en heb dat idee, mogen toepassen in Europa. Het is ook in 

mijn verdere carrière altijd mijn uitgangspunt gebleven. Ik vind het 

mooi om te zien dat het inmiddels breed gedragen wordt.”

Tijdens het KSF Jaarcongres 2017 zijn de resultaten 

van het Nationaal Benchmark- en Trendonderzoek 

Klantinteractie 2015 gepresenteerd, met onder 

andere cijfers over contactkanalen en thuiswerken 

in de sector. Het onderzoek heeft de KSF samen 

met stichting KIRC uitgevoerd.

Heeft u graag de actuele cijfers en trends van 

klantcontact in handen? Bestel dan uw exemplaar 

voor €29,95, exclusief btw door te mailen naar  

info@klantenservicefederatie.nl. 

Boekomslag: Menselijke service in een digitale wereld. 

Ontdek trends en  
actuele cijfers!

interview martine ferment publicatie
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beeldimpressie
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‘Geef ruimte aan de gek’ 
Michiel Vos woont ruim tien jaar in New York en werkt voor 

diverse Nederlandse en Vlaamse media. Als spreker legt hij 

graag de Verenigde Staten uit aan Europeanen, zo ook vandaag. 

Op welke manier verschillen de Nederlandse en Amerikaanse 

klantenservice van elkaar? 

“In Amerika is de klant ouderwets koning. Dat komt doordat daar 

de markt het enige is dat telt, Amerika is veel kapitalistischer dan 

wij zijn. Daar is veel op af te dingen, maar het levert dus ook die 

klantgerichte cultuur op, iets dat ik in Nederland ook vaker zou 

willen zien. Mijn vrouw belt graag met airlines als er een keer iets 

niet is goed gegaan, je wordt dan altijd wel op een of andere 

manier gecompenseerd. Er wordt in Amerika gestrooid met 

tegoedbonnen of andere goedmakers en over ruilen wordt niet 

moeilijk gedaan.”   

Vandaag staat de Future Experience centraal, klaar zijn voor 

de toekomst. Wat kunnen we hierover leren van de Verenigde 

Staten? 

“Veel technologieën die in Nederland worden toegepast om data 

over klanten en toekomstige klanten te verzamelen zijn bedacht 

in Silicon Valley. Als je in San Francisco uit het vliegtuig stapt, 

voel je al meteen: hier gebeurt het. Zelfs New York is ouderwets 

vergeleken met Silicon Valley. Niet zo lang geleden was ik op de 

Google Campus, dat bedrijf is een wonderlijke mix van mensen 

uit de hele wereld. Ik was er de enige die een overhemd droeg, 

overal staan grote ijskasten waar mensen uit mogen pakken wat 

ze willen en je kunt overal sporten. Wat ik bij Google en ook bij 

andere bedrijven daar zie is dat je moet durven buiten de lijntjes 

te kleuren, out of the box te denken, op zoek moet gaan naar de 

disrupter. Kortom: geef ruimte aan de gek.” 

‘To be digital, be human’
Patrick van Buuren is bij Sanoma Brand Director van onder meer 

Fashionchick en Kieskeurig. Hij vindt dat we in alle gesprekken 

over data de menselijke kant niet moeten vergeten. 

Waarom?

“We praten volop over data en intern doen we er al veel mee, 

maar ik denk dat we er nog veel meer kunnen uithalen door 

onderling samen te werken. Ik wil graag mijn data delen met 

andere bedrijven om elkaar te versterken, maar ik merk dat daarin 

nog veel terughoudendheid is uit een ouderwets soort angst. 

Sanoma heeft nu een overeenkomst voor het delen van data 

met een grote retailer en ziet daarvan direct het effect. Het stelt 

onszelf en hen in staat om mensen veel gerichter te benaderen. 

In ons geval betekent het dat wij interessantere artikelen kunnen 

schrijven, waardoor onze effectratio omhoog gaat en onze relatie 

met onze lezers hechter wordt.” 

Hoe vertaalt dit zich naar klantenservice?

“Ook hier kan samenwerking met andere bedrijven lonen. 

Wanneer je data deelt, leer je je klanten nog beter kennen en 

kun je ze dus beter bedienen. Neem nieuwsbrieven: die zijn vaak 

alleen op verkoop gericht. Je hebt er als bedrijf meer aan om met 

voor de lezer relevante content te komen, zodat je echt een love 

brand wordt, een geliefd merk.”

Hoe klaar ben jij eigenlijk zelf voor de toekomst?

“Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat je ook te ver vooruit 

kunt lopen. Als je in mijn vak zit, loop je het gevaar dat je in 

een bubbel belandt. Je leest van alles over technologische 

ontwikkelingen, maar als iets eraan zit te komen, betekent dat 

niet dat je het meteen te gelde kunt maken. Met mijn team heb 

ik meerdere dingen bedacht die na lancering een ramp bleken, 

omdat het publiek er simpelweg nog niet klaar voor was. Ik kijk 

nu nog beter naar onze concurrenten en wacht liever even tot 

zij iets nieuws uitproberen: als dat dan blijkt te werken, kan ik er 

alsnog in meegaan.” 

interview michiel vos interview patrick van buuren innovation

Aan de Klantenservice Federatie wordt regelmatig de vraag 

gesteld hoe wij denken dat de toekomst voor ons vak er uit zal 

zien. Werken er dan nog mensen in het contactcenter of zijn er 

alleen nog maar robots? Voor ons een reden om de hulp van 

deskundigen in te schakelen; de KSF innovation board kwam 

tot stand. Zij kregen een heldere opdracht: schets een beeld van 

hoe ons vakgebied er over 10 jaar uitziet. Vandaag hoorde u de 

gezamenlijke visie van 5 deskundigen: 

• Ernst-Jan Kruize:  

Manager Dienstverlening,  

gemeente Utrecht

• Arjan van Hessen:  

Head of Imagination, Telecats, Universiteit Twente

• Daan Gönning:  

Product Coordinator, CM.com

• Léon Cozijnsen:  

Manager Online Service, SNS

• Lotte Willemsen:  

Lector (Professor in Applied Sciences), Hogeschool Utrecht

De Klantenservice Federatie in haar huidige vorm bestaat 5 jaar, 

we vieren dus in 2017 ons eerste lustrum. In dat kader willen we je 

graag een bijzonder cadeau geven: de visie van de KSF innovation 

board is verschenen in een mooi boek ‘Reinventing Customer 

Service’. We wensen je veel inspiratie toe om met het team, klanten 

en andere afdelingen over de bevindingen in gesprek te gaan en 

ook om zelf na te denken over de toekomst van klantcontact.

Bovendien staan we tijdens de komende KSF expertsessies stil bij 

de verschillende facetten van deze toekomstvisie en hoe je daar na 

vandaag mee aan de slag kunt gaan!

REINVENTING  
CUSTOMER  

SERVICE



Lustrummagazine 11

agenda

De expertsessies van de KSF: dé verzamelplek voor kennisdeling 

over belangrijke thema’s in klantcontact! We houden de 

onderwerpen graag actueel, houd daarom de website in de gaten 

voor informatie over de sessies in 2018.

KSF events 2017/2018

Klantenservicefederatie10

De Klantenservice Federatie is een jonge, bruisende vereniging 

in een snel ontwikkelend vakgebied, die als doel heeft om het 

vakgebied klantenservice en klantcontact verder te ontwikkelen. 

Op het gebied van communicatie zijn er volop technologische 

ontwikkelingen en de positie van klantcontact binnen organisaties 

wordt elke dag belangrijker. 

Er zijn meer dan 180 organisaties aangesloten: de mooiste 

organisaties van Nederland en daar zijn wij trots op! Deze 

organisaties zijn over vele branches verdeeld: telecom, energie, 

finance, overheid, retail, e-commerce. 

De volgende speerpunten bepalen onze activiteiten:

•  Belangenbehartiging in Den Haag

•  Arbeidsmarkt en opleiding

•  Kwaliteit en zelfregulering

•  Kennisdeling en events

•  Ledennetwerk

Lidmaatschap

De vereniging groeit! Leden hebben verschillende redenen om zich 

bij ons aan te sluiten.

De ene groep vindt het belangrijk om vertegenwoordiging in 

Den Haag te hebben. De andere groep wil graag samen met 

vakgenoten werken aan de positie van ons vakgebied, het imago 

en indirect aan de arbeidsmarkt. Ook sluiten zich aan vanwege de 

kennisdeling en het netwerk. Het levert veel op om te sparren met 

vakgenoten; dat biedt inspiratie én concrete voorbeelden om zelf 

mee aan de slag te gaan.

Wilt u de positie van klantcontact in uw organisatie verbeteren? 

Weet u welke keuzes u moet maken op het gebied van mensen, 

processen en techniek om klaar te zijn voor morgen?  

We ontmoeten u graag! Ga voor meer informatie naar  

www.klantenservicefederatie.nl

KSF Branchecertificaat:
Kwaliteit in klantcontact
KSF Branchecertificaten A en B zijn er speciaal voor medewerkers 

klantcontact, om de medewerkers de erkenning te geven die ze 

verdienen en om de kwaliteit van klantcontact te garanderen.

Als brancheorganisatie voor klantcontact staat de Klantenservice 

Federatie voor kwaliteit van klantenservice. Ze maakt zich 

hard voor erkenning van de mensen die werken in de sector. 

Met een goede vertegenwoordiging van de sector zijn de 

branchecertificaten voor medewerkers klantcontact ontwikkeld.

Erkenning

Het branchecertificaat geeft erkenning aan mensen die het 

beroep uitoefenen en biedt loopbaanperspectief, omdat er op 

verschillende niveaus certificaten worden aangeboden. Ook wil 

de Klantenservice Federatie met de certificering mensen voor de 

sector behouden; instromen in een ander klantcontactcenter is 

hiermee eenvoudiger en bespaart opleidingskosten en –tijd.

Basiskwaliteit

Werken in klantcontact vraagt een breed scala aan competenties. 

KSF Branchecertificaat A voor medewerkers klantcontact 

garandeert de basiskwaliteit op het gebied van klantgerichtheid, 

oplossingsgerichtheid en communicatiedeskundigheid in 

klantcontact. 

KSF Branchecertificaat B voor senior medewerkers klantcontact 

met coachende taken garandeert de basiskwaliteit op het gebied 

van taakgericht leiderschap, organisatiesensitiviteit, analyse en 

oordeelsvorming.

Organisaties die hun medewerkers certificeren tonen aan dat 

kwaliteit van klantenservice bij hen hoog in het vaandel staat.

informatie

Klantenservice Federatie 
branchevereniging voor klantcontact

EXPERTGROEP SOCIAL SERVICE 

Voorzitter Levi Witbaard, OBI4wan

Wat zijn de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van social media, 

webcare en appcare? Interessante 

cases over o.a. Facebook Messenger, 

de meetbaarheid en ROI van social 

activiteiten passeren de revue. 

• 25 januari 2018

• 26 april 2018

• 5 juli 2018

EXPERTGROEP ZORG EN OVERHEID 

Voorzitters Rosanne Buis, Parnassia 

Groep, en Niek Leijnse, Uniekon BV

Zorg en overheid zijn sectoren die 

enorm in ontwikkeling zijn, ook 

op het gebied van klantcontact. 

Daarom delen de experts hun kennis 

en ervaring graag met leden. Hoe 

streven zij naar kwaliteitsverbetering, 

innovatie en efficiëntie in klantcontact 

in deze sectoren? 

• 22 januari 2018

• 22 februari 2018

• 17 mei 2018

EXPERTGROEP OMNICHANNEL 

Voorzitter Erik Hoeboer, Mtel

Tijdens de expertsessies Omnichannel 

delen we aan de hand van onderzoek, 

visiestukken en praktijkcases 

kennis over de mogelijkheden van 

omnichannel klantcontact.

• 11 januari 2018

• 5 april 2018

• 3 juli 2018

EXPERTGROEP HR 

Voorzitter Remco Pouw, SUSA 

studenten uitzendbureau

Onderwerpen die betrekking hebben 

op de operationele medewerkers 

in klantcontact behandelen we in 

de expertgroep HR. Thema’s als 

arbeidsmarktontwikkelingen, het 

selecteren, behouden en ontwikkelen 

van talent en de gevolgen voor het HR-

beleid en de aansturing van toekomstige 

medewerkers komen aan bod.

• 28 november 2017

• 15 maart 2018 (HR-congres)

• 31 mei 2018

EXPERTGROEP LEIDERSCHAP 

Voorzitter Jan de Jong, Randstad

Hoe zorg je voor een plek aan de 

directietafel en versterk je de positie 

van klantcontact in je organisatie? 

Tijdens deze sessies ga je zowel op 

strategisch als tactisch niveau in 

gesprek met vakgenoten. 

• 6 februari 2018

• 10 april 2018

• 19 juni 2018

EXPERTGROEP CX 

Judith van Paridon, TMG

Customer Experience-experts praten 

met elkaar over klantreizen, quality 

monitoring en customer experience in 

de breedste zin van het woord.

• 1 februari 2018

• 24 mei 2018

• 8 november 2018

EXPERTGROEP BIG EN SMALL DATA 

Voorzitter Stefan Elsendoorn, EDM

Hoe kan je met hoge volumes en grote 

diversiteit aan data nou de juiste 

structuur en balans vinden tussen doel, 

kosten en opbrengsten? Hoe helpen 

data bij oprecht klantcontact? Neem 

een kijkje in de keuken bij verschillende 

klantcontactorganisaties!

• 7 december 2017

• 1 maart 2018

• 14 juni 2018

EXPERTGROEP WFM 

Voorzitter Willem van den Brink, 

PlanMen

Hoe zorg je voor de gewenste 

flexibiliteit? Wat is ideale grootte van 

een WFM-team? Deze expertgroep 

behandelt onderwerpen die betrekken 

hebben op WFM en klantcontact.

• 9 januari 2018

• 8 maart 2018

• 7 juni 2018

EXPERTGROEP TECHNOLOGIE 

Voorzitter Eric Hartmans,  

Content Guru

Wat betekent AI voor klantcontact? 

Integratie met CRM en Kennisbanken? 

Deze expertgroep stoomt 

klantcontactmanagers klaar voor 

keuzes voor technologie en biedt 

vakgenoten volop de gelegenheid om 

hierover kennis te delen met elkaar.

• 14 december 2017

• 29 maart 2018

• 28 juni 2018



Het KSF Jaarcongres 2017 is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

CONTINUFLEXIBEL

V.l.n.r.: Robert Duijvestijn, Serge Poppes, 

Robèrt van Diem, Susan Soleimani, 

Hans van den Bemt, Boris Wachters, 

Anja Hulsenboom, Simone van der 

Meijden, Gretha de Groot, Geeske te 

Gussinklo, André Vermaat.

Het KSF Jaarcongres herbeleven? Ga naar
ksf.ccreader.nl


