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ON/OFF
Klantenservice is van groot belang en voegt waarde toe aan een bedrijf. Het is 

niet slechts een uitvoerend onderdeel of een kostenpost, dat heeft de 

coronacrisis wel laten zien. De digitalisering is versneld en er wordt meer en 

meer een beroep gedaan op de klantenservice. Ook was ons vakgebied van 

grote betekenis bij het bron- en contactonderzoek van de GGD. Je moet het 

goede halen uit zo’n crisis en dat kan door klantencommunicatie verder te 

verbeteren en laten zien hoe waardevol we zijn.

Ledenomgeving

De behoefte aan kennisdelen nam tijdens de crisis enorm toe. Zo waren er 

vraagstukken over hoe je telefonie kunt ontlasten en meer online kunt doen. 

De KSF bleef daar gedurende de crisis een voorname rol in spelen, doordat 

expertsessies en praatsessies door konden gaan en het jaarcongres vorig jaar 

online plaatsvond. Het laatste half jaar hebben we hard gewerkt aan onze 

Ledenomgeving. Op dit digitale platform zijn verschillende diensten van de 

KSF om te inspireren en informeren te vinden. Het idee is dat alles via dit 

platform zal gaan. De basis staat er en dat gaan we verder ontwikkelen.

Potten breken

Verder hopen we de komende tijd op een verdere toename van leden. Dit is 

van belang om beter te kunnen lobbyen. Hoe meer massa, hoe meer we in de 

melk te brokkelen hebben. We hebben daarin al een slag geslagen met 

bijvoorbeeld het koud bellen. Op het gebied van arbeidsmarkt en privacy valt 

nog veel te winnen.

Het besef dat klantcontact waarde toevoegt, willen we verder uitbouwen, door 
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erover te communiceren en opinie te maken. Met een grotere achterban 

kunnen we daar echt een stap in zetten. De afgelopen vijf jaar is er al veel 

veranderd, maar we moeten blijven werken aan het imago van de branche.

On/off

Dit congres heeft als thema ‘Digitaal klantcontact: on/off’ en richt zich op 

datagedreven werken en de digitalisering van klantcontact. ‘Off’ hoort daar 

ook zeker bij, dat zal nooit verdwijnen. Alleen al vanuit het inclusieve oogpunt 

dat je bereikbaar bent voor mensen die niet online kunnen.

Om bij het thema aan te sluiten: ik ben blij dat we elkaar weer deels offline 

kunnen zien en ik hoop dat dit congres veel inspiratie biedt voor de 

mogelijkheden online.

Namens het bestuur,

Hans Van den Bemt

Voorzitter
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VAN BEELDBELLEN MET EEN 
SLAAPADVISEUR TOT AR 

Wil een klant betalen voor een mens aan de telefoon? Dat is een vraag die een 

paar keer terugkeert aan het begin van het KSF Jaarcongres. In de talkshow 

spreken Addy Oosterom van Swiss Sense en Tibert Verhagen over online en 

offline contact met klanten, met de beddenbranche als casus. Maar eerst zijn er 

vragen voor het publiek en voor KSF-voorzitter Hans van den Bemt.

Via de Buzzmaster-app krijgen bezoekers in Theater de Spiegel vragen 

voorgeschoteld om alvast een beetje los te komen. Ben je als klant bereid 

meer te betalen voor een mens aan telefoon? 58 procent van de bezoekers 

wil dat soms wel. Een andere vraag: Wat verwachten ze als klant van digitaal 

klantcontact met een bedrijf? Woorden als ‘snel’, ‘efficiënt’, ‘oplossing’ en 

‘antwoord’ komen bovendrijven. “Ze willen geen contact, ze willen een 

oplossing”, concludeert Rens de Jong.
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Relevant werk

Hans van den Bemt, voorzitter van KSF, krijgt de vraag wat de grootste 

uitdaging voor klantenservice is. “Die zit in de digitalisering, in de technologie 

en het toepassen daarvan. Datagedrevenheid.” 

Een andere belangrijke uitdaging is de arbeidsmarkt. “Er is een tekort, het 

vinden van arbeidskrachten is echt een uitdaging.” Maar hoe trek je mensen? 

“Je moet het aantrekkelijker maken. Meer betalen natuurlijk, maar ook laten 

zien dat het belangrijk werk is. Als je dat naar buiten toe uitstraalt, dan werken 

mensen daar graag voor. Het is ook echt relevant werk.”   

Als grote trend in de branche ziet Van den Bemt dat het vermogen van de 

great customer experience enorm verbeterd is. Er is een beweging gaande 

van MVP (minimal viable product) naar MLP (Minimal Loveable Product). 

“MLP staat voor wat een klant minimaal nodig heeft. Je komt niet meer weg 

met MVP. Een klant moet het voordeel ervaren, niet het nadeel.” 
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Slaapadviseurs

Dan is het tijd voor bedden. Addy Oosterom, global manager customer care bij 

Swiss Sense schuift aan. Hij vertelt dat de grootste ambitie is van Swiss 

Sense om iedereen goede nachtrust te bieden. “We vinden persoonlijk contact 

heel belangrijk en we willen dat de klanten naar onze winkels komen.” Swiss 

Sense werkt met slaapadviseurs. “Dat is de persoon in de winkel en niet een 

chatbot. Een slaapadviseur kan alles laten zien en de klant het laten ervaren 

hoe een bed ligt.”

Toch gaat er ook een deel online. “Er is een groep die online koopt, 1 op de 5 

klanten. Sommigen kijken rond op de site en doen zo hun aankoop, 10 

procent van het totaal. En sommigen hebben nog wat vragen. Zij bellen ons, 

of chatten. Soms gaat een adviseur ook beeldbellen met klant, dat gaat met 

schermdelen.” 

Swiss Sense denkt na over het inzetten van slimme bedden. “Daarmee kun je 

meten en makkelijker kijken naar oplossingen. Als later blijkt dat een ander 

bed beter ligt, dan kan een klant omruilen. Door te meten kun je beter 

adviseren.” 

Het bedrijf zoekt naar een hybride model, waarbij de winkel niet alleen de 

verkoop doet, maar ook de service. “Veel kun je dan al online afhandelen in 

de winkel.”
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Onderzoek naar technologie

Tibert Verhagen is Professor Emerging Technology for Business aan de 

Amsterdam University of Applied Sciences. Hij doet onderzoek naar alle 

vormen van technologie. “Het gaat er dan om waar de waarde zit bij 

winkeliers, wat hebben zij aan nieuwe technologie.” Verhagen merkt dat 

winkeliers niets met speeltjes kunnen. “Pas als iets meer gevestigd is, als ook 

kleine winkeliers er gebruik van kunnen maken, wordt het interessant.”  

Hij is enthousiast over het verhaal van Oosterom. “Als ik dit hoor, zie ik veel 

stappen gezet bij Swiss Sense. Toch is er ook nog veel te doen. Klanten gaan 

er steeds meer vanuit dat online een belangrijke rol heeft.” 

Verhagen is deze week even gaan kijken bij een winkel van Swiss Sense. “Je 

krijgt echt een experience. Ook mooi dat er digitale schermen staan met 

informatie. Maar bij Ikea kun je ook kijken hoe een meubel staat in je eigen 

omgeving. Met AR is veel te doen, ook voor Swiss Sense.”

“Daar zijn we mee bezig”, zegt Oosterom. “Dat is de richting die we op willen.”

De persoonlijke ervaring

Volgens Verhagen ligt binnen het gebied van klantcontact de grootste 

uitdaging bij data. “Een klant verlangt steeds meer om persoonlijk bediend te 

worden. Je moet een goed algoritme hebben. We zien een verschil tussen de 

koplopers en de MKB. Die laatste groepen hebben al hun handen vol. Dat 

heeft nog tijd nodig.”

Dan de vraag uit het begin: zou hij zelf extra betalen voor een mens aan de 

telefoon? “Nee, ik niet. Kijk, we zijn al 20 jaar bezig om van online een 

persoonlijke ervaring te maken. Steeds meer technologieën zijn daarop 
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gericht. Je merkt dat mensen dat toch kunnen waarderen. In het begin zijn ze 

huiverig, maar dat verandert.” 

Tot slot komt hij terug op Swiss Sense. “Het kan nog veel interactiever, bij 

premiumproducten als die van Swiss Sense. Dat kan met AR en schermen. 

Dan leer je de klanten ook veel beter kennen.”

Oosterom: “Dank voor het gratis advies!”
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‘ONZE CARE LAG AAN DE 
VOORKANT’

Teun Verheij is Hoofd Marketing, Communicatie en Media van de Dutch Grand 

Prix. Ze hadden onlangs een feestje in Zandvoort, dat zal u vast niet zijn 

ontgaan. Daar heeft Verheij als in een hogedrukpan in een paar dagen veel 

ervaring opgedaan met 1-op-1 proactief klantcontact.

En Max!

Maar eerst, wie was daar bij, bij dat feestje in Zandvoort, vraagt de 

Buzzmaster aan de zaal. Dat blijkt ongeveer één vijfde deel van de bezoekers 

van vandaag. En wat is ze bijgebleven? “Het feestje!” zegt iemand, en “De 

sfeer” en “De menigte”. Teun Verheij knikt. Als er iemand verantwoordelijk is 

voor deze positieve respons, dan zijn hij en zijn team het wel. “En Max 

natuurlijk” voegt hij er aan toe.

Contact per Whatsapp

Bij een event als de Grand Prix moet het in drie dagen gebeuren, dat maakt 

zijn werk nét even anders dan dat van andere communicatieprofessionals. 

“Onze care ligt vooral aan de voorkant” zegt hij daarover. Het directe contact 

wordt gedaan per mail, nadat de bezoekers een kaartje voor het event hebben 

gekocht. En daarna, als de tickets op het circuit zijn ingescand, gaat het vooral 

per Whatsapp. ‘Welkom op het circuit’ krijgen de bezoekers dan als bericht. 

Verheij: “Je hebt dan meteen de mogelijkheid om mensen direct berichten te 

sturen. De mail gaat vooral over belevingscontent, filmpjes bijvoorbeeld, in de 

app kun je echt richten op service op de locatie zelf. Hoe je recycle-token 



10

werkt, bijvoorbeeld, of hoe je de tribune bereikt.”

Te druk

Het app-contact is ook gebruikt voor crowd control, vertelt Verheij. “Op vrijdag 

zagen we dat het te druk was op de tribunes. De dag erop hebben we met 

rechtstreekse berichten op tribune-niveau kunnen sturen. ‘Blijf nog effe zitten, 

er komt zo entertainment op de baan’ bijvoorbeeld.”

Hoge open-rate

De open-rate van die berichten was erg hoog, vertelt Verheij. Er zijn tijdens 

het event zo’n 60.000 app-gesprekken gevoerd. Tweederde daarvan werd met 

een bot-respons behandeld, en éénderde van de gesprekken werd geholpen 

met een reactie van iemand van het 50 agenten grote communicatieteam. De 

definitieve analyse van de customer care tijdens de Dutch Grand Prix moet 

nog worden gemaakt, maar Verheij neemt vast een voorschot: “De aansluiting 

tussen de verschillende middelen die we hebben ingezet kan nog beter. 

Tussen de site, de berichten op de boarding, de diverse chanels. Het gaat dan 

over ownership.” 

Hij sluit af met een positief geluid. “Als je de care aan de voorkant doet, kan 

het de klantervaring leuker maken. Dat hebben we in Zandvoort echt gezien.  
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‘WE VRAGEN AAN EEN 
MEDEWERKER WAT ZIJN 
BESTE EN SLECHTSTE 

GESPREK WAS’
Verzekeraar a.s.r. werkt binnen het klantcontact datagedreven en zet 

feedbackloops in. Daarbij draait het om zowel de klant als de medewerker. Een 

gesprek met Ben Rijsdijk en Arne van Weenen. “Zonder een blije medewerker 

maak je de klant niet blij.”

Goed klantcontact kost geld, stelt Ben Rijsdijk, Customer Succes Manager bij 

a.s.r.. “Maak het simpel, eenvoudig. Bij a.s.r. is er veel contact. Het gaat om 

de gezondheid van mensen. Soms moedigen we klantcontact zelfs aan. Door 

de data die we krijgen via onze website, bellen wij soms de klant. Bijvoorbeeld 

als we door de site zien dat iemand zwanger is. Soms betalen ze eigen risico 

die niet nodig is. We zeggen niet wat zo’n klant moet doen, maar zo van: denk 

er eens over na.”

Oude systemen

a.s.r. is een verzekeraar die 300 jaar bestaat. “We hebben veel oude 

systemen. Die zijn niet per definitie klantvriendelijk”, bekent Arne van Weenen, 

Customer Experience Manager bij a.s.r.. “We vragen ons soms af: wat doen 

we die klant eigenlijk aan? Dan kijken we naar ons zelf: sluit zelf eens een 

polis af.” 
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Rijsdijk vult aan: “De frustratie zit niet in de systemen, maar in hoe je omgaat 

met de klanten. Ik geef aan onze medewerkers mee dat het ons systeem is, 

niet die van de klant. Dus schuif het niet af.” 

Werkinstructies

Het brengt ze bij de boodschap die ze mee willen geven: kijk niet alleen naar 

de klant, ook naar de medewerker. Rijsdijk: “Zonder een blije medewerker 

maak je de klant niet blij. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een nieuw 

systeem en daarbij hebben we ook een vragenlijst voor medewerkers. Daaruit 

blijkt dan dat werkinstructies vaak niet duidelijk zijn, terwijl wij denken dat we 

het goed op orde hebben. Daar moet je aandacht voor hebben.”

a.s.r. kijkt naar hoe iemand in zijn vel zit. Van Weenen: “We vragen aan een 

medewerker wat zijn beste en slechtste gesprek was, en dan kijken we wat 

voor invloed dat heeft op de klantbeleving.”

Ook moet er aandacht komen voor coaching. “Nu is dat er niet. Iedereen krijgt 

dezelfde training. Zoiets inspireert niet. Het moet meer op maat.”

Open antwoorden

Via NPS wordt gekeken hoe het proces wordt ervaren en hoe goed de 

medewerker in staat was zijn werk te doen. “Focus op zowel klant als 

medewerker. Dat gaat het beter maken.”

Uit de zaal vraagt iemand hoe je bij NPS het antwoord eruit filtert. Van 

Weenen: “Je ziet het cijfer dat ze geven. Maar je hebt ook het open antwoord. 

Aan de achterkant koppelen we dat aan de klantvraag. Zo kunnen we een 

‘deep dive’ maken in de open antwoorden.” 
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“ALS MIJN PROBLEEM MAAR 
WORDT OPGELOST”

Het is een gezellige huiskamer, die van de KSF in Theater De Spiegel in Zwolle. 

Er staan sofa’s om in weg te zakken, en liggen kleden op de grond en muzikant 

Marcel Harmsen zorgt voor sfeer.

Buzzmaster

Maar er staat ook iemand met een batterij laptops voor zich in de hoek van het 

podium. Dat is Elise Fikse van Buzzmaster. Ze zorgt vandaag voor het 

‘klantcontact’. Dat wil zeggen: het contact tussen de zaal (en de kijkers thuis) 

en de sprekers in de huiskamer op het podium. 

KSF-gevoel

De zaal zit behoorlijk vol, ondanks de onzekere tijden rond de pandemie. We 

zijn blij dat we elkaar weer zien, we zijn blij dat we ‘het KSF-gevoel’ weer 

samen kunnen beleven, zoals muzikant Marcel Hermen zingt. En ook thuis 

delen mensen in dat gevoel, ze doen online mee met het KSF-Jaarcongres. 

Ze kunnen inloggen bij Buzzmaster en vragen stellen aan presentator Rens 

de Jong en de sprekers van vandaag.
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Selfie

Maar eerst stelt Buzzmaster zélf wat vragen. Bijvoorbeeld hoe lang je al in het 

klantcontact werkt. Gemiddeld is dat behoorlijk lang, zo’n 10 a 15 jaar. Elise 

Fikse vist er zelfs iemand uit die al ‘meer dan dertig jaar’ in de branche werkt. 

Fiske wijst op de selfie: “Nou, u ziet er nog goed uit!”

Oplossing

Een andere vraag is of de mensen in de zaal extra zouden betalen als ze een 

echt persoon aan de lijn krijgen als ze bellen met een bedrijf of organisatie. 

Best wel, zo blijkt. Mits ze dan ook wel echt goed geholpen worden. Dat is ook 

de uitkomst als de Buzzmaster de respons uit de zaal in een wordcloud op het 

scherm zet. “Oplossing” staat groot in het midden. En “Snel antwoord. Snel 

geholpen worden.” Precies, zegt de voorzitter van vandaag: “Als mijn 

probleem maar wordt opgelost.”   
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“DIT IS EEN KEERPUNT IN DE 
MAATSCHAPPIJ.” 

Bruno Fabre is Mass Change Agent en weet alles over kunstmatige intelligentie. 

Hij is geboeid door de hersenen, maar daarnaast kan hij ook de trainingen van 

iceman Wim Hof geven, en heeft hij zijn yogadocent-diploma’s. Maar daar gaat 

het vandaag niet over. We gaan met Bruno een reis maken. Een reis door de 

technologische tijd waarin we leven.

Diepere paadjes 

“Die reis begint in 1943, toen de eerste computer het levenslicht zag. 80 

woorden kon die onthouden. Een wereld van verschil met de computers waar 

we tegenwoordig mee werken. We zijn dol op interactie. Niet alleen tussen 

mensen, maar ook tussen technologie. Het Internet of Things -het uitwisselen 

van gegevens tussen verschillende technologieën- is inmiddels groter dan de 

informatie-uitwisseling van mensen onderling. 
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In 2016 werd de eerste wedstrijd GO -een populair bordspel- gespeeld tussen 

de wereldkampioen GO en een computer. Die computer werkte eigenlijk net 

als onze hersenen. Als onze hersenen iets moeten bedenken, communiceren 

neuronen met elkaar, waardoor eigenlijk een soort paadje tussen die 

neuronen ontstaat. Hoe vaker die neuronen contact met elkaar maken, hoe 

dieper dat paadje wordt. Waardoor jij die taak steeds makkelijker uitvoert. 

Vandaar moet je goede voornemens lang volhouden voordat ze een gewoonte 

worden. Dit noemen we neuroplasticiteit. De beste computers bootsen dit 

fenomeen na. Dat noemen we het neural network. 

KI is overal

Zo vindt Kunstmatige Intelligentie steeds meer zijn weg in ons dagelijks leven. 

Meteorologen gebruiken het om het weer te voorspellen. Zelfrijdende auto’s 

gebruiken het om verkeerssituaties in te schatten. We gebruiken het om 

beurskoersen te voorspellen. En als je een nieuw model mobiele telefoon 

hebt, gebruikt je telefoon het ook, om door KI jouw gezicht te herkennen en zo 

je telefoon te ontgrendelen. 

Nog een voorbeeld van KI in het dagelijks leven: een bedrijf vroeg als reactie 

op een vacature geen sollicitatiebrieven, maar een sollicitatievideo van een 

minuut of twee. Een computer analyseerde al die filmpjes op 

gezichtsuitdrukkingen, stemhoogte, intonatie. Zo kon de computer 10 

geschikte kandidaten selecteren. Dat scheelde de sollicitatiecommissie veel 

werk. 

En dan hebben we het nog niet eens over deepfakes, en hoe dat ons werk 
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kan veranderen. Wil je je informatie krijgen van een helpdeskmedewerker? Of 

van een deepfake van Tom Cruise?

Gaan we elkaar weer vinden?

We onderschatten allemaal de mogelijkheden van techniek. Nu de 

ontwikkelingen zo snel gaan, is de vraag: wat gaat u ermee doen? Gaat u de 

keuze maken voor technologie, of voor mensen? Dit is een keerpunt in de 

maatschappij. Blijven we allemaal op ons scherm turen, of gaan we iets doen 

om elkaar weer te vinden? Gaan we op zoek naar endorfines of oxytocine? 

Wij kunnen die vragen stellen. Dat kan een machine niet. Wij hebben een 

zelfbewustzijn. Dat hebben machines niet. Het is aan jullie om een keuze te 

maken. En een mooie reis te maken.”
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NATIONAAL 
TRENDONDERZOEK 2022: EEN 
ONDERZOEK MET EEN MISSIE
Om verdere professionalisering van klantcontact te kunnen voorspellen is er 

behoefte aan onderzoek waarmee de ontwikkelingen in de branche kunnen 

worden gevolgd en de bedrijfsvoering kan worden vergeleken met anderen. Het 

Nationaal Trendonderzoek Klantinteractie voorziet jaarlijks in die behoefte.

Actuele thema’s in klantinteractie, Customer Experience en Customer Service

Het onderzoek dient als referentiepunt voor aspecten die van invloed zijn op 

Customer Service, Customer Experience, Klantbeleving en Klantinteractie. 

Voor het literatuuronderzoek zijn vele trendrapporten onderzocht om te komen 

tot 10 leidende trends voor klantinteractie, op weg naar 2024.

Het Nationaal Trendonderzoek Klantinteractie is een joint-industry, niet-

commercieel onderzoek in de Nederlandse klantinteractie industrie.

De 10 Trends in klantinteractie 2022-2024

Trend 1. Virtual Reality training – dat werkt, vooral voor thuiswerkers

Augmented reality voor klantinteractietraining is een belangrijke nieuwe stap 

om training te verbeteren. Het adopteren van e-learning heeft ongeveer 15 

jaar geduurd, nadat de technologie er al was. En online training werkt goed. 

Maar onderzoek naar de snelle transitie naar digitalisering van alle trainingen, 
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training voor thuiswerkers laat zien dat dit meestal niet het beoogde resultaat 

oplevert. Forse kritieken luiden: “onze online training is niet goed genoeg”, “ik 

leer niets”, “ik heb er genoeg van naar een scherm te staren”.

Het combineren van AR/VR-technologie in training laat bij trendsetters zien 

dat deze issues opgelost kunnen worden. Het betekent wel dat de HR-

branche een hele technologiestap moet maken en het oude denken moet 

loslaten.

Trend 2. Vragen over datatransparantie en veiligheid horen bij het KCC

Klanten hebben heel veel te vragen over datatransparantie, beveiliging, 

datalekken etc. Dat wordt steeds meer en consumenten weten er ook steeds 

meer van. Deze vragen wil men kunnen stellen aan mensen die goed kunnen 

uitleggen, klantgericht zijn en vlot de juiste informatie vinden. Dat betekent: 

mensen die goed zijn in klantcontact. Nu zwerven dit soort vragen door een 

organisatie: aparte desks of ICT moeten deze vragen voor consumenten 

beantwoorden. Uit onderzoek blijkt dat organisaties dit gaan aanpakken en dat 

het KCC wordt geüpgraded om alle vragen en proactieve informatie over data 

en beveiliging te kunnen verwerken. Op de juiste manier, met de juiste tooling 

om zo het gezicht en de thermometer te worden voor security voor de 

consument en de organisatie.

Trend 3. Back to the future?

Gaan klanten terug naar normaal of komt er nieuw normaal? De corona-

impact op klantgedrag duurt niet eeuwig. Maar hoe lang duurt die wel? Er is al 

veel onderzoek gedaan naar de impact van COVID-19 op klantgedrag: 

interactievolume, kanaalkeuzes, veranderingen van soorten vragen, 

verzoeken en problemen etc. Daar is van alles in veranderd. Uit een enquête 

van Noble Systems blijkt dat 54% van de respondenten in de afgelopen 12 

maanden grote gedragsveranderingen bij hun klanten hebben opgemerkt. Het 

heeft een paradigmaverschuiving teweeggebracht, die zowel fascinerend als 

frustrerend kan zijn, vooral wanneer het gaat om prognoses en 

workforcemanagement. Met name de digitalisering van klantcontact zet hard 

door. 99% van de Generation-Z-consumenten en 63% van de millenials begint 

zijn interacties op dit moment altijd online. Waar staan we in 2024? De 

voorspellingen zijn dat 12% van customer service nog telefonisch is. Dat is 

een forse reductie; een belangrijke trend om uw eigen organisatie te ijken.

Trend 4. The Gig Economy – CS Agents worden ondernemers

Steeds meer mensen in Europa werken als zelfstandige. Dat druppelde van 

hoogopgeleide adviseurs door naar uitvoerende functies in de bouw, kappers 

en de laatste jaren ook onderwijzers, verpleegkundigen. Enkele bekende apps 
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zoals Fiverr, TaskRabitt en Upwork hebben een groot aandeel in het 

stimuleren van gigwork en hebben hun ledenaantal zien exploderen tijdens de 

COVID-19 pandemie. Het lijdt geen twijfel dat de gigeconomy aan het groeien 

is. Volgens een schatting van Everest Group zullen gigjobs in de VS tegen 

2027 de vaste beroepsbevolking overstijgen, met een groei van 40% tegen 

2027 tot 86 miljoen.

De komende golf zijn de CS agents. De combinatie van de economie, de 

kenmerken van de nieuwe werkende generaties en de techniek voor flexibel 

werken vanaf huis maken dit mogelijk. Dat betekent dat de medewerkers zelf 

bepalen waar zij werken, bij wie zijn werken en ook soms welke klanten zij wel 

en niet bedienen. Onderzoek laat zien dat er al gevallen zijn waarin een 

zelfstandige agent 3 werkgevers heeft en zelf bepaalt  wat zijn weekrooster is 

en bij wie. En werkgevers? Die hebben geen medewerkers meer, maar sluiten 

deals met ondernemers.

Trend 5. Watch out for deepfakes in uw klantinteractie

Deepfaketechnologie wordt steeds wijder verspreid, beter en gemakkelijker 

beschikbaar. En consumenten zijn zeer creatief en actief met online en dingen 

posten. De eerste deepfakes in klantinteractie zijn gesignaleerd: foute tutorials 

met expres foute informatie, video customer service met een gedeepfakete 

celebrity’s als agent (denk je eens in dat je bv. met Tom Cruise aan de 

telefoon kan zitten om jouw telecomprobleem op te lossen…). Maar nieuwe 

technologie kan voor goede en ook slechte doeleinden gebruikt worden. Weet 

de organisatie wel of ze contact heeft met de echte klant en weet de klant dat 

hij de echte organisatie aan de lijn heeft? Wat is de waarheid? Wat biedt u uw 

klanten en hoe beschermt u uzelf?
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Trend 6. Van Pronk-kpi’s naar CLTV (management)

Er worden veel zaken gemeten in klantinteractie en bijbehorende KPI’s. Te 

veel! En als je er onderzoek naar doet, zie je dat heel veel KPI’s elk jaar beter 

worden. Er is een historische NPS-stijging te zien sinds de introductie van het 

fenomeen. Echter: klanten worden niet tevredener over het algemeen. We 

gaan toe naar meer helderheid en transparantie. De zogenaamde “Vanity 

metrics” die ter eer en meerdere glorie van het management zelf worden 

gemeten, worden losgelaten. De tijd van ijdelheid in klanttevredenheidskpi’s 

lijkt wat voorbij te raken in de komende jaren. Customer Live Time Value is de 

kern: daar ging het altijd al om en daar het gaat nu weer om. Door betere 

datasystemen hebben we nu ook de mogelijkheden ook dit te bepalen en valt 

het doek voor nepstijgingen. We kunnen het nu echt goed doen: en 

verbeteringsprojecten ook echt meten.

Trend 7. Insta-shopping

Social e-commerce gaat enorm groeien. Klanten kopen steeds meer via de 

sociale netwerken en ze kopen ook niet meer individueel. Op dit moment 

wordt al meer dan 50% van de Insta-contacten gebruikt voor commerciële 

doeleinden. Online retail is actief in gamification, kortingsacties bij 

teamaankopen: je betrekt anderen uit jouw netwerk bij jouw aankopen. Dat 

betekent enorm veel voor klantinteractie in de komende jaren. 

Customersupport moet naar social: terwijl de klant aan het kopen is. Want 

daar hebben ze dan de vragen. De technologie om dit goed te ondersteunen 

is in de maak.

Trend 8. Centraal CX platform: all you can eat data

Het managen van CX wordt steeds complexer en combineert gebieden als 

design, klantrelaties, marketing en nog veel meer. Bedrijven die proberen een 

lappendeken van CX-informatie te runnen door al deze gebieden gescheiden 

te houden, doen dat op eigen risico. 2020 heeft veel bedrijven doen beseffen 

hoe cruciaal het is om zoveel mogelijk CX-elementen te centraliseren op één 

enkel platform. Er komt nu behoefte aan de ultieme CX Glazen bol. CX 

design is nu wel gedaan bij de meeste organisaties; de journey’s zijn er, de 

rapportages zijn er: zo goed en zo kwaad als de financiële mogelijkheden er 

zijn. De volgende stap heet: CXO (CX Optimization) en dat gaat, naast klant- 

en medewerkerervaring, over de gehele reputatie, merk, betalingen, fulfilment, 

informatie uit de Internet of Things (IoT) apparatuur van klanten etc. Een 

centraal CX-platform is hierbij broodnodig: dat alle gedrags-, marketing-, 

markt-, logistieke, financiële, en klantinteractiedata in één platform combineert 

en inzichten creëert. Datasilo’s kunnen dit niet aan en de centralisering van 
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klantinzichten is het nieuwe goud om te delven in de CX-wereld.

Trend 9. De chatbot is de vertegenwoordiger van uw organisatie

De chatbot wordt door klanten veelvuldig gebruikt en wordt door uw klanten 

gezien als de vertegenwoordiger van uw organisatie en uw merk. Bent u trots 

of schaamt u zich voor uw chatbots? En uw medewerkers? Zijn die trots op de 

chatbot en zien zij die als de meest intelligente collega, waar ze tegen 

opkijken? Heel eerlijk: haalt het IQ van uw chatbot de 100? De 

brandmarketeers gaan zich hiermee bezighouden en zullen beslissingen 

(moeten) nemen over hoe de chatbot/chatbots de persona’s worden die het 

merk correct vertegenwoordigen.

Trend 10. Van mvp naar mlp (minimal loveable product)

Bij lancering van nieuwe producten, diensten is het tegenwoordig normaal om 

uit te gaan van een Minimal Viable Product (MVP). Dat is de eerste versie van 

die zo vroeg mogelijk wordt uitgerold naar de klant. Het doel is om daarmee 

zo snel mogelijk feedback te krijgen. Deze feedback is belangrijk om er de 

belangrijkste vervolgstappen mee te kunnen zetten.

Echter, klanten blijken hier helemaal niet blij mee te zijn. Digitalisering in 

klantcontact wordt massaal op deze wijze uitgevoerd: er wordt iets gelanceerd 

en we zien wat de klanten ermee kunnen. Een overweldigende hoeveelheid 

cijfers laat zien dat klanten er zeer ontevreden over zijn en dat de adaptatie 

van nieuwe digitale mogelijkheden veel langzamer gaat, omdat consumenten 

merken dat er veel ontbreekt in de functionaliteit. Zij voelen zich niet serieus 

genomen, snappen niet waarom goede organisaties zulke slechte dingen 

online zetten. De trend is om te stoppen met MVP en over te gaan naar MLV: 

Minimal Lovable Product. Daarbij gaat het dus niet om het minimaal 

levensvatbare product, maar om alleen zaken te lanceren die klanten 

minimaal liefhebben. Onderzoek laat zien dat dit echt een differentiator gaat 

worden in de strijd om de klant. Management moet er hard voor gaan strijden 

om projecten die zaken opleveren die nét kunnen, maar waar klanten niet van 

houden, te stoppen en de agile teams de MLV-methode en denkwijze 

bijbrengen.



24

Stichting Klantinteractie Research Centrum

Het Klantinteractie Research Centrum heeft als doel het optimaliseren 

van klantenservice en klantinteractie in Nederland en daarbuiten.

De stichting Klantinteractie Research Centrum is het enige not-for-profit 

instituut in de klantinteractie-branche. KIRC genereert kennis en inzichten 

middels onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en beschrijft best 

practices, ten behoeve van professionals in klantinteractie, Customer 

Experience en Customer Service.

KIRC verricht zelfstandig onderzoek en verzamelt wereldwijd data over 

klantenservice. Deze kennis en inzichten worden beschikbaar gesteld aan 

belangstellenden, zoals contactcenter managers, marketing professionals, 

studenten of leveranciers van oplossingen in klantinteractie- en Customer 

Service.

Middels deze onderzoeken vergroten wij de inzichten binnen de sector en 

inspireren wij de ontwikkeling van klantinteractie en klantenservice.

Alle resultaten zijn gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk verantwoord 

onderzoek. Donateurs en sponsoren hebben geen invloed op de resultaten 

van de onderzoeken.

Meer weten? www.kirc.nl [1]

In 2022 organiseert de stichting KIRC samen met de KSF een aantal 

trendevents waarin de trends worden toegelicht met benchmarkgegevens en 

praktijkcases. Geïnteresseerd? Via de KSF zullen wij je uitnodigen.

http://www.kirc.nl
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WHITEPAPERS
Klik op onderstaande links en download interessante artikelen, whitepapers en 

onderzoeksrapporten van onze contentsponsoren.

Uitblinqers – Hoe contactreductie vanuit leiderschap en partnership bijdraagt 

aan groei – Onepager [2]

Verint – Het Engagement Capacity Gap onderzoek – Onderzoeksrapport [3]

Pegamento – Geef jouw klantenservice ogen – Whitepaper [4]

Avaya – Optimaliseer je agent experience – Onderzoeksrapport [5]

Tracebuzz – Waarom is Superomnichannel de toekomst voor jouw KCC? – 

Whitepaper [6]

Talkdesk – 5 steps to AI success: leading contactcenters to a Netflix-like 

customer experience – Whitepaper [7]

Content Guru – AI en automatiseren: het geheim van een succesvolle CX 

strategie voor je klantcontact – Whitepaper [8]

Sabio – CX-Succes verzekerd, de ultieme handleiding voor Customer 

Experience – Whitepaper [9]

Yource – Hoe Tech de klantcontactmedewerker ondersteunt om contact 

persoonlijk en ondernemend te maken – Whitepaper [10]

PlanMen – Autonomie in het rooster, een booster voor 

medewerkertevredenheid – Artikel

https://www.uitblinqers.nl/contactreductie-talpa
https://www.uitblinqers.nl/contactreductie-talpa
https://www.uitblinqers.nl/contactreductie-talpa
https://www.uitblinqers.nl/contactreductie-talpa
https://content.verint.com/Engagementcapacitygap_NL
https://content.verint.com/Engagementcapacitygap_NL
https://content.verint.com/Engagementcapacitygap_NL
https://www.pegamento.nl/whitepaper-video-in-je-omnichannel-strategie/
https://www.pegamento.nl/whitepaper-video-in-je-omnichannel-strategie/
https://www.pegamento.nl/whitepaper-video-in-je-omnichannel-strategie/
https://ccaas.avaya.com/cp-ventana-research-wp-reg?CTA=21CCAAS-GL-VENTANA&TAC=21CCAAS-GL-VENTANA-WP
https://ccaas.avaya.com/cp-ventana-research-wp-reg?CTA=21CCAAS-GL-VENTANA&TAC=21CCAAS-GL-VENTANA-WP
https://ccaas.avaya.com/cp-ventana-research-wp-reg?CTA=21CCAAS-GL-VENTANA&TAC=21CCAAS-GL-VENTANA-WP
https://tracebuzz.com/downloads/waarom-is-superomnichannel-de-toekomst-voor-jouw-kcc.html?utm_source=ksf&utm_medium=QRscan&utm_campaign=KSFQR&utm_id=event&utm_term=KSFQRcode&utm_content=1
https://tracebuzz.com/downloads/waarom-is-superomnichannel-de-toekomst-voor-jouw-kcc.html?utm_source=ksf&utm_medium=QRscan&utm_campaign=KSFQR&utm_id=event&utm_term=KSFQRcode&utm_content=1
https://tracebuzz.com/downloads/waarom-is-superomnichannel-de-toekomst-voor-jouw-kcc.html?utm_source=ksf&utm_medium=QRscan&utm_campaign=KSFQR&utm_id=event&utm_term=KSFQRcode&utm_content=1
https://www.talkdesk.com/resources/ebooks/5-steps-to-ai-success-netflix-customer-experience/
https://www.talkdesk.com/resources/ebooks/5-steps-to-ai-success-netflix-customer-experience/
https://www.talkdesk.com/resources/ebooks/5-steps-to-ai-success-netflix-customer-experience/
https://www.talkdesk.com/resources/ebooks/5-steps-to-ai-success-netflix-customer-experience/
https://www.contentguru.com/resources/whitepapers/ai-and-automation-profitable-cx/
https://www.contentguru.com/resources/whitepapers/ai-and-automation-profitable-cx/
https://www.contentguru.com/resources/whitepapers/ai-and-automation-profitable-cx/
https://www.contentguru.com/resources/whitepapers/ai-and-automation-profitable-cx/
https://sabiogroup.com/nl/resources/ebook/de-handleiding-voor-de-beste-customer-experience
https://sabiogroup.com/nl/resources/ebook/de-handleiding-voor-de-beste-customer-experience
https://sabiogroup.com/nl/resources/ebook/de-handleiding-voor-de-beste-customer-experience
https://sabiogroup.com/nl/resources/ebook/de-handleiding-voor-de-beste-customer-experience
https://www.yource-group.com/nl/artikelen/tech-persoonlijk-klantcontact
https://www.yource-group.com/nl/artikelen/tech-persoonlijk-klantcontact
https://www.yource-group.com/nl/artikelen/tech-persoonlijk-klantcontact
https://www.yource-group.com/nl/artikelen/tech-persoonlijk-klantcontact
http://https://www.planmen.com/?post_type=knowledge&p=11066
http://https://www.planmen.com/?post_type=knowledge&p=11066
http://https://www.planmen.com/?post_type=knowledge&p=11066
http://https://www.planmen.com/?post_type=knowledge&p=11066
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[11]

Olympia – Zingeving klantcontactcenterwerk neemt toe – Whitepaper [12]

NTT Ltd. – Global Customer Experience Benchmarking Report 2021 – 

Infographic [13]

Coniche – Technologie als middel om aandacht te geven – Artikel [14]

CM.com – 8 klantenservice KPI's die je moet meten – Whitepaper [15]

https://www.olympia.nl/klantcontactwerkonderzoek/
https://www.olympia.nl/klantcontactwerkonderzoek/
https://www.olympia.nl/klantcontactwerkonderzoek/
https://hello.global.ntt/en-us/insights/crossing-the-cx-divide
https://hello.global.ntt/en-us/insights/crossing-the-cx-divide
https://hello.global.ntt/en-us/insights/crossing-the-cx-divide
https://coniche.nl/ksf-technologie-als-hulpmiddel-om-aandacht-te-geven/
https://coniche.nl/ksf-technologie-als-hulpmiddel-om-aandacht-te-geven/
https://coniche.nl/ksf-technologie-als-hulpmiddel-om-aandacht-te-geven/
https://www.cm.com/nl-nl/downloads/customer-service-kpis/
https://www.cm.com/nl-nl/downloads/customer-service-kpis/
https://www.cm.com/nl-nl/downloads/customer-service-kpis/
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Sessie: Talkdesk

HOE GEBRUIK JE AI VOOR 
MEER INCLUSIVITEIT?

Hoe zorgen we dat het klantcontact in de toekomst inclusiever wordt? Het is een 

eenvoudige vraag, maar het antwoord is iets waar veel bedrijven en organisaties 

mee worstelen.

Infographics

Talkdesk heeft een antwoord, zo blijkt uit de presentatie die vanuit Portugal op 

het grote scherm in de huiskamer van de KSF-huiskamer wordt getoond. 

Philipa Fernades Da Silva vertelt via de beeldtelefoon dat AI een grote rol kan 

spelen bij het inclusiever maken van customer-service, en ze laat met 

infographics zien hoe dat in zijn werk gaat.

Barrièrevrije toegang

De cijfers liegen er niet om, vertelt Philipa. Volgens onderzoek van Talkdesk 

gelooft 84% van de organisaties dat klanten 24/7 selfservice-opties 

verwachten. Met AI-gedreven selfservice-opties kunnen contactcenters hun 

klanten barrièrevrije toegang bieden tot diensten, informatie en middelen. 

Belangrijk in een steeds digitalere en daarmee steeds mondialere wereld.
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Beter begrip

Daarbij kunnen AI-technieken zoals realtime transcriptie en emotieherkenning 

worden ingezet. Zo kunnen klantbehoeften beter worden begrepen. AI kan 

ook contextuele en gepersonaliseerde antwoorden bieden en herkennen 

wanneer een medewerker moet worden ingeschakeld.

Meerdere talen

“In a nutshell…” zegt Philippa vanuit Portugal: “AI will improve customer 

service outcomes.” En dat kan ook in het Nederlands, zo blijkt aansluitend op 

de presentatie uit een vraag uit de zaal. Talkdesk werkt momenteel in 

ongeveer 50 talen, en dat aantal groeit. De moeite waard om verder uit te 

zoeken!
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Sessie: Verint

CLOSING THE GAP
Het is druk in de bar van Theater De Spiegel in Zwolle. Maar er wordt niet 

geschonken. In plaats daarvan serveert Verint ons de resultaten van een 

onderzoek naar de Engagement Capacity Gap.

Echt bereiken

Er bestaan hoge verwachtingen bij de CE en CX van AI-trajecten bij bedrijven 

en organisaties, vertelt de host van de presentatie. Maar als je gaat kijken 

naar daadwerkelijk meetbaar resultaat van dergelijke trajecten zie je dat het 

flink tegenvalt. “Hoe zorg je dat je de gewenste verbetering in customer care, 

bijvoorbeeld in klanttevredenheid, ook echt bereikt?” 

Onderzoek en aanbevelingen

Daar heeft Verint, specialist op het gebied van technologie en datagedreven 

klantcontact, onderzoek naar gedaan. En daar is een aantal aanbevelingen uit 

voortgekomen. Een van de tips, vertelt de host, “Denk breder dan je eigen 

team of je eigen afdeling.”

Ervaringen aan de ronde tafels

Na de presentatie wordt er verder gepraat aan drie ronde tafels. Drie 

organisaties delen hun ervaringen met AI-trajecten: Florius (real-time, agent 

assist, speech analytics); Nationale Nederlanden (backoffice, operations 

manager, wfm cloud); en Van Lanschot (identity analytics, fraud detection, 

voice biometrics). Een uitnodiging om te leren van collega’s!
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Sessie: Tracebuzz

WAAROM KNAB STOPTE MET 
WHATSAPP 

De online bank KNAB heeft zich in tien jaar tijd opgewerkt tot een belangrijke 

speler in de bankenwereld. KNAB heeft zichzelf vanaf de oprichting twee 

belangrijke doelen gesteld: persoonlijke service en slimme techniek. Dat van die 

slimme techniek is logisch voor een online bank, maar hoe zit het met die 

persoonlijke service? Jim Groot, Manager Servicedesk Knab en Floris Wakka, 

Teamleider Service Knab, leggen het graag aan ons uit.

We willen dat ze onze klanten helpen

Die persoonlijke service draait bij Knab helemaal om de Knab-app. In die app 

kunnen klanten 7 dagen in de week contact met de servicedesk hebben, van 8 

uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds. Het klantcontact gaat voornamelijk via 

chat en telefoon. Knab beantwoordt ook vragen die via de socials bij hen 

binnenkomen, maar op het totaal is dat maar 1 procent van alle 

contactmomenten. 

Knab werkt niet met keuzesmenu’s of met chatbots. De 

klantenservicemedewerkers hebben geen performance targets die gehaald 

moeten worden. Jim Groot: “We willen gewoon dat ze onze klanten goed 

helpen. Of ze dat snel of langzaam doen, dat is aan hen.” De 

helpdeskmedewerker neemt het probleem van de klant over, dat wil zeggen: 

de klant wordt niet doorverbonden van afdeling naar afdeling. De medewerker 

helpt net zolang totdat het probleem opgelost is. 

Alleen algemene vragen 
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En Whatsapp? Wat heeft Knab daarmee gedaan? Floris Wakka: “Ik moest 

flink in mijn geheugen graven om te bedenken wat we ook alweer met 

Whatsapp hadden gedaan. In 2018 hebben we het een jaar gebruikt. 

Whatsapp Business bestond toen nog niet. We konden op Whatsapp alleen 

algemene vragen beantwoorden, geen klantspecifieke.

Zo kun je de klant niet goed helpen. Toen Whatsapp vervolgens werd 

overgenomen door Facebook, en de AVG live ging, wat ook voor veel onrust 

zorgde én we met Tracebuzz een applicatie ontwierpen waarin we alle chats 

bijeen kregen, voelde dat als een logisch moment om te stoppen met 

Whatsapp.”

Knab kon stoppen met Whatsapp omdat hun eigen software beter aansluit bij 

de behoeftes van de klant. Een luxe die niet elk bedrijf heeft. Maar wel een 

inspirerend verhaal voor de medewerkers van andere bedrijven hier in de 

zaal. 



32

Sessie: AVAYA

‘ALLE DATA TERUGPOMPEN 
NAAR ÉÉN PLEK’ 

Hoe omarm je de wereld van cloud-applicaties? Dat is de kernvraag bij de 

sessie van Avaya.

Selinde Fijn, business consultant van Avaya, laat eerst de nadelen van alle 

applicaties waarmee gewerkt wordt zien. “Er is flink in geïnvesteerd, maar 

door de apps wordt alles veel complexer. Je moet het ook onderhouden en 

dat kost veel geld. De flexibiliteit daalt en de ‘technical debt’ stijgt.” 

Volgens Fijn moeten we toe naar centraliseren. “Alles vanuit één platform, 

vanuit de cloud. 

Uit onderzoek blijkt dat bruikbaarheid daarbij het belangrijkste is. Makkelijk, en 

simpel. En functioneel. Je kunt maatwerk terugbrengen en bovendien is het 

behapbaar.” 

Bij de stelling ‘Centralisatie of multi-app-wereld?’ kiest iedereen voor 

centralisatie. “Het fijne is dat je alle data kunt terugpompen naar één plek”, 

zegt een deelnemer. “Het maakt het makkelijker dan bij apps. Dan heb je 

allemaal omwegen, en is de IT-manager chagrijnig.” 
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Sessie: Uitblinqers

DE DIEPTE IN DOOR 
KNELPUNTEN IN KAART TE 

BRENGEN
In de sessie van facilitair contactcenter Uitblinqers vertelt Cynthia Mak van 

Talpa Network hoe contactreductie, door sterk leiderschap en partnership, kan 

leiden tot het ontwikkelen van medewerkers en groei van je organisatie. Het 

motto is daarbij: ‘groeien en bloeien door te snoeien’.

Mak legt in de sessie uit wat de plaats van Customer Care is binnen Talpa 

Network. Het is meer is dan tv, want het netwerk bevat merken die zich richten 

op kijken, luisteren, lezen en kopen. Bij dat laatste gaat het onder meer om 

veilingplatforms Vakantieveilingen.nl en SlajeSlag.nl en de dealsites 

Actievandedag.nl. Daar wordt verder op ingegaan. Mak pluist onder andere 

een casus uit waarin het helemaal mis ging bij het klantcontact. Een vrouw 

had een wandkast gekocht, maar bij de levering ontbrak een onderdeel. In de 

hoogtijdagen van de Corona pandemie was het niet mogelijk de service te 

bieden die het bedrijf nastreeft.

“Heel vervelend natuurlijk, maar we konden niets meer doen. We zijn toen 

gaan kijken: zijn er meer van dit soort klanten? Hoe kunnen we voorkomen dat 

dit vaker gebeurt?”

Uitblinqers ging samen met Talpa Network de diepte in om te kijken hoe dit 

anders kon. Met een post-it-sessie werden alle contactmomenten bekeken. 
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Achter alle informatie die dat opleverde, bleek dat iedereen precies volgens de 

voorgeschreven procedure handelde, maar het resultaat was alsnog dat het 

voor de klant niet goed was verlopen. Dit moest anders. Door samen de 

diepte in te gaan hebben Talpa Network en Uitblinqers samen de knelpunten 

in kaart gebracht en verbazingwekkende resultaten neergezet. 
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Sessie: Pegamento

VIDEOBELLEN MET KLANTEN: 
EEN SUCCESVERHAAL 

Door de pandemie heeft het gebruik van video thuis en op het werk een hoge 

vlucht genomen. Daar weten de mannen van Pegamento alles van. Zij zijn 

gespecialiseerd in onder andere beeldbellen. Wat zijn hier de voordelen van? En 

hoe kun je het inzetten in je bedrijf?

Een oplossing voor veel problemen

Joost Dijkhuis van Pegamento benadrukt de laagdrempeligheid van hun 

product. Je hebt er geen speciale app voor nodig, het werkt op ieder mobiel 

apparaat. De gebruiker wordt gebeld door een onbekend nummer, en de 

medewerker is niet zichtbaar. 

De medewerker kijkt mee, en voorkomt zo veel miscommunicatie. Bij 

haperende CV-ketels, bij een eerste inspectie van een appartement door een 

woningbouwcorporatie, wanneer je schade aan je auto hebt en het resultaat 

aan je verzekeraar wilt laten zien. Zelfs in de zorg zou beeldbellen een 

oplossing zijn. Als je je zorgen maakt over een moedervlek, is het heel handig 

om die eerst even via beeldbellen aan de dokter te kunnen laten zien. Dat 

scheelt je weer een plek op het spreekuur. 

Helemaal naar Groningen 

Ook in de zaal zitten veel mannen en vrouwen die wel zien hoe beeldbellen 

geïntegreerd kan worden in hun klantcontact. Bijvoorbeeld de medewerker 

van een gemeente die het geschikt vindt voor de meldingen over problemen in 
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de openbare ruimte. De losliggende stoeptegels en de haperende 

lantaarnpalen. En voor mensen die liever niet naar het gemeentehuis komen, 

in verband met hun privacy bijvoorbeeld. Ook zij zijn geholpen met 

beeldbellen. 

Het verhoogt de productiviteit, het verhoogt de klanttevredenheid. Zoals een 

kennis van Joost Dijkhuis zei: had ik deze app vorige week maar gehad. Dan 

had ik niet helemaal naar Groningen hoeven rijden.
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BLOEMEN VOOR SUSAN

Susan Soleimani neemt vandaag afscheid van het KSF. Ze gaat haar geluk 

elders beproeven, maar niet voordat ze op dit congres in het zonnetje is gezet. 

Want wat was er van al die mooie KSF-congressen geworden, zonder de hulp 

van Susan? 

Susan, we gaan je missen! 
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DE KSF BEHARTIGT DE 
BELANGEN VAN HAAR LEDEN 

EN DEELT KENNIS
Als branchevereniging voor klantcontact zijn wij dé expert op het gebied van 

klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van 

klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze congressen en aan tientallen 

expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de 

online ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het optimaliseren van 

klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden.

In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de 

positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel 

van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het 

ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.

Sluit je aan bij de vereniging!

Wil jij de positie en waarde van klantcontact in je organisatie verbeteren? 

Weet jij welke keuzes je moet maken op het gebied van mensen, processen 

en techniek om klaar te zijn voor morgen? Wil jij graag jezelf ontwikkelen, 

vakgenoten ontmoeten en onderdeel worden van het KSF-netwerk?  We 

begroeten jou en je collega’s graag! 

Ga voor meer informatie naar https://klantenservicefederatie.nl/ [16]

 

https://klantenservicefederatie.nl/


40



4141

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: ksf.ccreader.nl [17]

https://ksf.ccreader.nl

