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Persoonlijk contact is essentieel voor de relatie die bedrijven 

met klanten onderhouden. Klanten worden echter kritischer 

en kiezen steeds makkelijker voor de concurrent. Daarom 

is relevant zijn bij elk klantcontact crucialer dan ooit. 

Enerzijds moet je als organisatie steeds de juiste service 

verlenen aan de klant, anderzijds moet je ook aansluiten op 

communicatiekanalen die relevant zijn. Het effectief kunnen 

organiseren van de klantenservice en tegemoetkomen aan 

de kritische klant is een forse uitdaging. Dimenzi initieerde 

een onderzoek in Nederland om erachter te komen hoe 

klantcontactcenters hiermee omgaan. Waar ligt hun focus, 

hoe goed slagen zij erin om relevant te zijn, welke factoren 

worden als belangrijk gezien en waar liggen kansen om beter 

te presteren? In de Nationale Benchmark Relevant Klantcontact 

2019 presenteren wij de belangrijkste bevindingen.

Nationale Benchmark 
Relevant Klantcontact
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Klantcontactcenters zijn over het algemeen in grotere 

organisaties aanwezig en worden vooral gezien als een 

manier om de klantbeleving te verbeteren. Het is precies 

deze rol die de klantcontactcenters tussen veeleisende 

klanten en de vaak inflexibele interne organisatie in plaatst. 

Grote organisaties werken met gestandaardiseerde 

processen en systemen die erop gericht zijn om volume te 

verwerken en risico uit te sluiten. Het zijn de competenties 

en vaardigheden van individuele medewerkers waar 

klantcontactcenters op moeten bouwen om beide werelden 

op een goede manier met elkaar te verbinden. Organisaties 

waar dit ook nog geruggesteund wordt door inzet van 

technologie, IT en organisatorische samenwerking vormen 

de kopgroep in de markt.

Management summary
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1. Profiel van de onderzochte klantcontactcenters
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250-1.000
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50 - 99
<50

34.4%

11.5%

29.5%

16.4%

8.2%

Hoeveel medewerkers telt uw organisatie?

Het onderzoek is uitgevoerd 
onder 61  facilitaire en in-
house klantcontact centers. De 
respondenten van het onderzoek 
zijn vooral Manager Customer 
Service of Manager Callcenter. 
Een klein deel is meer algemeen 
leidinggevend als operationeel 
manager of algemeen directeur. 
De bedrijfsomvang en het type 
klantcontactcenter blijkt nogal 
uiteen te lopen.

Welk type klantcontactcenter heeft uw organisatie?

1.1 Bedrijfsomvang 

Maar liefst 34,4% van de deelnemende 
organisaties telt meer dan 1.000 werknemers. 
Met ruim 29% staan organisaties met 100 
tot 250 werknemers op de tweede plaats 
in rangorde. Bij grote organisaties wordt 
met meerdere teams gewerkt en ook 
op meer manieren de prestaties van het 
klantcontactcenter gemeten. Opvallend is dat 
vooral grote bedrijven zichzelf lager beoordelen 
op Klantgerichtheid en Focus op kwaliteit, 
zoals verderop toegelicht wordt bij de score op 
eigenschappen. 

1.2 Type klantcontactcenter

Veruit de meeste klantcontactcenters zijn 
in-house afdelingen. Van de deelnemers 
aan de Benchmark is 70,5% een in-house 
klantcontactcenter. Bij 18% is het een mix 
van In-house & Facilitair en 11,5% van de 
deelnemers is een Facilitair klantcontactcenter.

 B2B B2C Beide

In-house 29,5 34,4 6,6 70,5

Beide 3,3 13,1 1,6 18

facilitair 1,6 6,6 3,3 11,5

34,4 54,1 11,5 100
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1.3 Consumenten of zakelijke 
klanten

De In-house klantcontactcenters richten 
zich voor 49% op consumenten en voor 
42% op zakelijke klanten. Het resterende 
deel bedient zowel de zakelijke markt 
als consumenten. Klantcontactcenters 
die In-house & Facilitair zijn, richten zich 
voornamelijk op consumenten. De kleinste 
groep bestaat uit facilitaire centers. Deze 
zijn vooral op B2B gericht, met 57% van 
het aantal facilitaire centers. B2B-gerichte 
klantcontactcenters blijken zichzelf als 
minder innovatief te beoordelen. Wellicht 
omdat hun klantgroep meer traditionele 
kanalen als mail en telefoon gebruikt.

1.4 Aantal teams, managers en 
agents 

Gemiddeld zijn er 6,7 teams per klant-
contactcenter, waarbij er gemiddeld  
7,7 managers in het klantcontactcenter 
werken. De omvang van de teams 
is gemiddeld 18 agents. Wij hebben 
de deelnemers gevraagd om hun 
klantcontactcenter te beoordelen op 
een aantal eigenschappen waaronder 
klantgerichtheid. Die blijkt positief 
beïnvloed te worden door het aantal 

managers: naarmate er gemiddeld 
meer managers op een team aanwezig 
zijn, wordt de klantgerichtheid hoger 
beoordeeld. Er is dan meer aandacht voor 
agents en meer capaciteit om kwesties 
te escaleren naar andere niveaus in de 
organisatie.

1.5 Score op zes eigenschappen

Aan de deelnemers is gevraagd om een 
score – van 1 t/m 10 - toe te kennen voor 
de mate waarin hun klantcontactcenter 
aan zes essentiële eigenschappen 
voldoet. Dit zijn Innovatief, Klantgericht, 
Focus op kwaliteit, Ontwikkeling van 
medewerkers, Kostengedrevenheid en tot 
slot het Behouden en werven van klanten. 
Over alle eigenschappen genomen, komt 
de gemiddelde score uit op een ruime 
voldoende met 7,2. Het hoogst scoort 
Focus op kwaliteit met een 8,2 gevolgd 
door Ontwikkeling van medewerkers en 
Kostengedrevenheid. Het laagst scoort 
Innovatief met een 6,2. In de praktijk 
blijken andere zaken meer prioriteit te 
hebben dan vernieuwing en innovatie.
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1.6 Hoe de klantervaring gemeten wordt

Klantcontactcenters blijken de klantervaring, als 
vitale graadmeter, op verschillende manieren vast 
te leggen. Stelselmatig en periodiek onderzoek is de 
meest gebruikte methode (67%). Deze kwantitatieve 
methode wordt gevolgd door de kwalitatieve 
klantfeedback monitor (34%). Gemiddeld wordt er 
op minstens 2 manieren gemeten, waarbij blijkt 
dat vooral grote organisaties op meer manieren 
meten. Zodra er meer teams zijn, wordt er ook meer 
gemeten. Het aantal indicatoren (metrics) neemt 
ook toe wanneer er op meer manieren gemeten 
wordt. Goed presterende klantcontactcenters gaan 
consistent op zoek naar verklaringen en verbanden 
achter de cijfers. 2

4

6

8

10
Innovatief

Ontwikkeling & kwaliteit
van de medewerkers

Focus op behouden
en werven nieuwe

klanten

Kostengedreven

Klantgericht -
gemak en eenvoud

voor de klant

Aandacht en
focus op
kwaliteit

6,2

6,9 7,0

7,1

7,5

8,2

Hoe wordt de klantervaring met uw organisatie gemeten?

Stelselmatig en periodiek onderzoek 67%

Klant feedback monitor (kwalitatief) 34%

Transactiemetingen op ieder contact 26%

Analyse van customer support tickets 26%

Customer journey onderzoek van externe klant 23%

Social listening & webcare 18%

Anders, namelijk: 8%

Wij meten de beleving van klanten niet 7%

Kunt u aangeven  
hoe u uw organisatie beoordeelt 
op de volgende eigenschappen?
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1.7 De meest gebruikte KPI’s 

Vier kritische prestatie indicatoren vormen  
de hoofdmoot van wat gemeten wordt:

Als we kijken naar verschillen 
tussen B2B-klantcontactcenters 
en B2C-centers valt op dat 
er bij B2B minder gemeten 
wordt. Namelijk 1,4 indicatoren 
tegenover 2,1 indicatoren bij 
consumentgerichte centers. 
Het lijkt erop dat er bij het klant-
contact in B2C de noodzaak 
is om meer te meten. Kijkend 
naar het type klantcontactcenter 
valt op dat Facilitaire centers 
vooral Customer Satisfaction en 
First Time Right meten, terwijl 
klantcontactcenters met de 
combinatie tussen In-house 
& Facilitair met name de Net 
Promotor Score bijhouden. 

61% 48%

34% 25%

Net Promoter Customer Satisfaction

First Time Right Customer Effort

61% 48%

34% 25%

Net Promoter Customer Satisfaction

First Time Right Customer Effort

Welke metrics hanteert uw organisatie voor het meten van klantbeleving?

n Facilitair n In-house n Beide

29%
63%

73%

86%
40%

55%

14%
26%
27%

57%
28%

45%

14%
14%

27%

Net Promotor Score (NPS)

Customer Satisfaction Score (CSAT)

Customer Effort Score (CES)

First Time Right (FTR)

Anders, namelijk:
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1.8 Kosten per contact

Naast kritische prestatie indicatoren 
hebben wij ook gevraagd naar de 
gemiddelde kosten per contact. Een 
verrassende uitkomst is dat maar liefst 
37,7% van de respondenten niet weet wat 
de kosten per contact zijn. Klaarblijkelijk is 
er geen goed inzicht in de kosten van de 
activiteiten. 

De kosten per contact zijn gemiddeld 
€ 7,90. Dat dit sterk varieert, blijkt wel 
uit het feit dat bij 10% van de bedrijven 
de kosten per contact € 25,- of hoger 
zijn. In organisaties waar klantcontact 
vooral gezien wordt als een kans om 
klanttevredenheid te verbeteren, zijn de 
kosten per contact lager. Zij gaan hier 
bewuster mee om. De kosten zijn hoger 
bij organisaties die het klantcontact 
voornamelijk als een organisatorische 
kostenpost zien. In dat geval lijkt het 
verlagen van de kosten per contact niet 
van het grootste belang te zijn.

Maar liefst 
37,7% van de 
klantcontactcenters 
weet niet wat  
de kosten per 
contact zijn
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Om kansen voor verbetering te 
vinden, hebben wij allereerst 
de huidige status onderzocht 
van klantcontactcenter 
Nederland. De vraag is hier 
hoe klantcontactcenters 
er anno 2019 voor staan. 
Wat wordt als hun primaire 
functie gezien, waar zijn 
klantcontactcenters vooral 
mee bezig en hoe effectief zijn 
zij in het verbeteren van de 
klantervaring? De huidige score 
op verschillende raakvlakken 
met de klant en de interne 
organisatie laat onmiskenbaar 
ruimte voor verbetering zien.

2.  Huidige score van  
klantcontactcenters

2.1 Kijk op de functie van het 
klantcontactcenter

‘Hoe wordt er in uw organisatie tegen het klant contact  -
center aangekeken?’ Antwoorden op deze vraag geven 
weer wat de primaire functie van het klantcontactcenter 
is, gezien vanuit de organisatie. De klanttevredenheid 
verbeteren blijkt met 80% ver boven de rest uit te steken. 
Klanten helpen en ontzorgen is de tweede meest 
belangrijke functie die wordt aangegeven. Gezien de 
beoordeling op effectiviteit, verderop in paragraaf 2.3,  
zijn de verwachtingen beduidend groter dan het 
uiteindelijke resutlaat in de praktijk. 

Kans om de tevredenheid & loyaliteit van klanten te 
verbeteren 80%

We moeten de klant adequaat helpen en ontzorgen,  
niks meer niks minder 34%

Extra bron voor inkomsten uit nieuwe diensten 10%

Voornamelijk als (noodzakelijke) kostenpost 8%

Kans om ons marktaandeel te vergroten 8%

Hiermee kunnen we ons onderscheiden van 
de concurrentie 3%

Anders, namelijk: 3%

Hoe wordt er in uw organisatie tegen  
het klantcontact aangekeken?

Het klantcontactcenter 
is bij uitstek bedoeld om 
de klanttevredenheid 
te verbeteren en de 
loyaliteit te verhogen.
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2.3 Effectiviteit

Kijkende naar de functie van het klantcontact-
center en de belangrijkste klantfrustraties, 
is vervolgens onderzocht hoe effectief 
de klantcontactcenters vinden dat hun 
organisatie is in het verbeteren van de 

2.2 Belangrijkste klantfrustraties

Uitgaande van de verwachte functie van 
het klantcontactcenter, is het interessant 
om te kijken naar de belangrijkste drempels 
en frustraties van klanten als zij contact 
opnemen. Opvallend is dan de uitkomst 
dat 48% van de respondenten aangeeft 
dat klanten teveel moeite moeten doen om 
vragen beantwoord of opgelost te krijgen. 
Klantcontactcenters met klanten die dit 
ervaren, beoordelen de organisatie vaak 
negatief op klantgerichtheid. Op de tweede 
plaats van drempels en frustraties voor 
klanten staat lange wacht- of hersteltijd (30%). 
Ook deze uitkomst is opvallend gezien de 
functie van klantcontactcenters.

klantervaring. Dat de praktijk weerbarstig is, 
blijkt dan wel uit de beoordeling. Maar liefst  
60,6% van de deelnemers vindt de organisatie 
niet effectief. Klantcontactcenters onder-
vinden nog veel obstakels bij het optimaliseren 
van de klantervaring.

Wat zijn de belangrijkste drempels van klanten in de interactie met uw organisatie?

Hoe effectief is uw organisatie in het 
verbeteren van de klantervaring?

Klanten moeten te veel 
moeite doen om hun 
vragen beantwoord of 
opgelost te krijgen.

Ruim 60% van de 
bedrijven vindt de 
eigen organisatie niet 
effectief als het gaat 
om het optimaliseren 
van de klantervaring.

48%

30%

30%

10%

5%

2%Te veel automatisering/onvoldoende persoonlijk

Te veel vragen/klachten onopgelost

Medewerkers onvoldoende capabel

Anders, namelijk

Lange wacht- of hersteltijden

Klanten moeten te veel moeite doen

60.6%

Niet effectief
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2.4 Uitdagingen

Organisatorische inflexibiliteit
Uit de toelichting van respondenten op 
een onvoldoende score blijkt dat het 
streven om het beter te doen vastloopt in 
technische en organisatorische inflexibiliteit. 
Er wordt te veel vanuit de organisatie 
geredeneerd in plaats van vanuit de klant. 
En inflexibele IT-systemen met beperkte 
beheercapaciteit maken verandering 
en dus ook verbetering moeilijk. Ook 
ingewikkelde interne processen maken 
het een klantcontactcenter lastig om beter 
te presteren. Vaak is er wel de wens om 
te verbeteren, maar kan er dus niet naar 
gehandeld worden. 

Gerichte strategie vertalen in  
praktische aanpak
Organisaties die wel succesvol zijn, 
combineren sterke focus met een 
effectieve aanpak. De klantervaring staat 
echt centraal en er is sprake van strikte 
kwaliteitsmonitoring, directe feedback en 
goede coaching van medewerkers.  
Met korte lijnen en een optimale samen-
werking tussen afdelingen, kan een betere 
klantervaring gerealiseerd worden. Dit 
heeft ook te maken met een cultuur waar 
luisteren naar klanten én naar elkaar goed 
ingebed is.

Bij de minder succesvolle 
bedrijven mist de organisatorische 
flexibiliteit en de vertaling van de 
gerichte strategie naar de praktijk.
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2.5 Kansen voor verbetering

Om kansen voor verbetering te vinden, 
hebben wij gevraagd naar de belangrijkste 
barrières die klantcontactcenters 
ondervinden bij het verbeteren van de 
klantervaring. Het ontbreken van de interne 
afstemming blijkt met stip op één te staan. 
Maar liefst 56% van de respondenten 
geeft aan dat de klantervaring door 
verschillende afdelingen individueel 
wordt opgepakt, waardoor de afstemming 
verloren gaat. In 30% van de gevallen 
geeft de respondent aan dat een integraal 
beleid ontbreekt.

Bij gebrek aan een duidelijke visie vanuit  
het management mist vooral een 
gerichte aanpak. De Top 3 Barrières wordt 
afgesloten door het gebrek aan de juiste 
tools en vereiste kennis. Klanten gebruiken 
namelijk steeds meer kanalen, wat klant-
contact centers noodzaakt om mee te 
bewegen en dus over de juiste middelen 
te beschikken. Gelukkig ontbreekt het 
niet aan de juiste cultuur om de klant 
centraal te stellen. Slechts 13% van de 
respondenten noemt dit als barrière.  
Ook is slechts bij 13% van de gevallen 
het voordeel van een goede klantbeleving 
onvoldoende duidelijk. 

Interne afstemming 
biedt de grootste kans 
op betere klantervaring

Tegen welke barrières in uw organisatie loopt u aan bij het verbeteren van de klantbeleving?

56%

30%

23%

20%

18%

13%

Geen afstemming tussen afdelingen

Geen integraal beleid & visie

Juiste tools en kennis ontbreken

Geen duidelijke eindverantwoordelijke

Anders, namelijk

Positieve ROI ontbreekt

13%Verkeerde cultuur om klant centraal te zetten
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Welke verbeteringen is het klantcontactcenter nu 
mee bezig?

In een rangorde van zeven huidige verbeter-
ingen staat de inzet van zelfsturende teams op 
de vijfde plaats. Hier zijn ook weinig plannen 
voor. Zo’n 5,2% van de respondenten geeft aan 
het geprobeerd te hebben maar ermee gestopt 
te zijn. Kennelijk levert dit niet de kwaliteit die 
zij verwacht hadden.

De klantcontactcenters gebruiken nu 3 à 4 
vernieuwingen, terwijl het plan is om nog  
1 à 2 verbeteringen door te voeren in de 
komende 12 maanden. 

Integratie van (realtime) data in dashboards

    
Ontwikkelen nieuwe kanalen zoals WhatsApp

    

Oplossend vermogen, zoals 2e en 3e lijns-
ondersteuning

De Top 3 verbeteringen waar men 
nu mee bezig is bestaat uit: 

Integratie van (realtime) data in dashboards 

 

Spraakherkenning en Artificial Intelligence

  

Klant sturen naar juiste kanaal  
(end-of-omnichannel)

De Top 3 verbeteringen die men van 
plan is door te voeren bestaat uit: 

67,8% 23,7%

66,7% 23,2%

64,9% 22%

Integratie van (real time) data in dashboards 67,8%

Ontwikkelen nieuwe kanalen als WhatsApp, 
chat, social en mijn omgeving 66,7%

Oplossend vermogen verhogen  
(bijv. directe inzet 2e en 3e lijn 64,9%

Inzet van zelfsturende teams 48,3%

Klant verleiden tot juiste kanaal  
(end-of-omnichannel) 47,5%

Invoeren van spraakherkenning en Artificial 
Intelligence 16,1%

2.6 Trends in verbetering

Klantcontactcenters zijn ook volop bezig met 
nieuwe ontwikkelingen om hun effectiviteit 
te verbeteren. De AVG-wetgeving heeft 
daarbij de aandacht tijdelijk naar security en 
privacy verlegd, wat duidelijk terug te zien is 
in de score. Daarnaast zijn bedrijven vooral 
bezig met de integratie van (realtime) data 
in dashboards of behoort dit tot de plannen 
voor het komende jaar. Ook het ontwikkelen 
van nieuwe kanalen en het verhogen van het 
probleemoplossend vermogen zijn belangrijke 
verbeteringen. Verder is 23,2% van plan 
om in het komende jaar spraakherkenning 
en Artificial Intelligence (AI) in te zetten. 
Zo’n 22% is van plan om de klanten beter 
te sturen naar voor het bedrijf gewenste 
communicatiekanaal. Welke kanaal het  
meest geschikt is, hangt af van het type 
vraag. Derhalve is niet ieder kanaal bij  
uitstek geschikt voor het oplossen van  
alle type vragen.
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3.  Ambitie versus  
prestatie

In een vooronderzoek hebben wij onderzocht welke 
aspecten van belang zijn voor optimaal klantcontact. 
In overleg met onder andere de Consumentenbond en 
Sanoma zijn er vijf aspecten of ook wel succesfactoren 
vastgesteld. Deze hebben wij vervolgens als norm 
opgenomen in een ambitie/prestatiemodel voor 
klantcontactcenters. Dit model laat zien in hoeverre 
klantcontactcenters in Nederland in staat zijn om 
het belang dat zij aan de succesfactoren hechten, te 
koppelen aan hun prestaties in de praktijk.

3.1 Score op de vijf succesfactoren

Deelnemers aan de benchmark hebben eerst een 
score gegeven aan het belang van elke succesfactor.  
Vervolgens hebben zij de prestaties van de eigen 
organisatie beoordeeld door middel van verschillende 
stellingen per succesfactor. Wat blijkt: de beoordeling 
van de eigen organisatie is consequent lager dan de 
het belang dat de klantcontactcenters toewijzen aan 
de succesfactoren. De figuur op de volgende pagina 
toont met de buitenste lijn het belang en de binnenste 
lijn de score van de eigen organisatie.
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Executie-
krachtTech

Team Business Intelligence

Leiderschap

2

4

6

8

10

8,7

8,7

8,2
8,8

8,2

7,3

6,3 7,0

7,1 6,8

Ambitie versus Realiteit

De vijf succesfactoren 
voor relevant klantcontact

Leiderschap
Het hebben van een duidelijke 
visie hoe je met klantcontact het 
verschil kunt maken in de markt.

Executiekracht
In staat zijn de klant op alle 
contactmomenten adequaat te 
helpen en te ontzorgen.

Business Intelligence
Altijd beschikken over de juiste 
up-to-date informatie om de juiste 
support en klantondersteuning te 
bieden.

Team/Skills
Beschikken over mensen met de 
juiste inhoudelijke kennis, houding 
en vaardigheden

Technologie/IT
De beschikbare technologie/ 
IT om intelligent en wendbaar 
mee te gaan in de telkens 
veranderende behoefte van 
klanten

Het Klantcontact-
center Nederland 
scoort gemiddeld 
een 6,9 terwijl de 
ambitie is een 8,5  
te scoren.

 2019
klantcontact barometer
dimen   i
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Uit onderzoek blijkt dat een van de grootste 
problemen een gebrek aan integraal beleid 
is. Hoe kijk jij hier tegenaan? 

“Zeer zorgwekkend! Dit betekent dat je alles 
ad hoc afhandelt op verschillende manieren. 
Het is heel belangrijk om daarin met de gehele 
organisatie op één lijn te zitten en structuur te 
hebben. Als dat niet het geval is, krijgen klanten 
te maken met verschillende ervaringen omdat 
het contact verschillend wordt opgepakt. Hoe 
geloofwaardig ben je dan als organisatie? 
Natuurlijk beslissen wij sommige zaken ook ad 
hoc, maar we hebben een strak beleid en één lijn 
in onze dienstverlening.”

We hebben aan de deelnemers over vijf succes
factoren gevraagd hoe belangrijk zij dit vinden. 
Vervolgens hebben we de deelnemers zichzelf 
laten beoordelen middels verschillende stellingen. 
Het blijk dat de ambitie en de realiteit ver uit elkaar 
liggen. Kun je per aspect vertellen hoe jij tegen  
deze ‘gaps’ aankijkt?

Leiderschap
“Niet verbazingwekkend dat we dit zo belangrijk 
vinden. Het is namelijk ook heel erg belangrijk. Wel 
is duidelijk dat er nog genoeg te doen is. Ondanks de 
ruime voldoende, denk ik dat alle klantcontactcenters 
de ambitie hebben om hier meer mee te doen.”

Executiekracht
“Dit is een hele belangrijke. We willen allemaal 
veel, maar ik merk dat we geremd worden door de 
organisatie. Iedereen binnen de organisatie moet of 
wil er iets van vinden. Hierdoor krijg je veel vragen 
en opmerkingen en dat zorgt er uiteindelijk voor 
dat plannen niet altijd gesteund worden en dat het 
potentieel niet wordt gezien. De executiekracht moet 
van hogere hand komen en door iedere afdeling 
gedragen worden.”

Business Intelligence
“Dat klopt wel aardig, denk ik. We meten veel 
in klantcontactcenters, weten nog net niet de 
bloeddruk van de agent, maar het daadwerkelijk goed 

interpreteren van data en juiste conclusies trekken 
is lastig. Je moet veel ervaring en kennis hebben 
om data te interpreteren en ook goede tooling is 
een need to have. Veel is nu nog Excel, maar je 
kunt veel meer uit je data halen dan je nu doet. 
Dat heeft vervolgens ook weer positieve impact op 
de efficiency.”

Team/skills
“Ieder klantcontactcenter heeft te maken met hoge 
verloopcijfers. De opbouw van routine ligt dus laag. 
Als iemand er langer zit dan behoud je die skills. 
Wat wel onderbelicht is in klantcontactcenters, is 
dat je kennissystemen en systemen zo toegankelijk 
mogelijk moet maken om het mensen makkelijker
te maken.”

Tech en IT
“Dit vind ik een lastige. Dat er nog veel te halen 
is in Nederland, is wel duidelijk. We willen zelf 
bijvoorbeeld graag Speech Analytics implementeren, 
maar onze infrastructuur staat dat niet zomaar toe. 
Je wordt ook wel een beetje gek gemaakt met alles 
wat er is. Je moet niet alles willen hebben. Het is 
belangrijk om onderscheid te maken tussen nice to 
have en need to have. Meer technieken en kanalen 
zijn niet per definitie beter, ook al denkt de rest van 
de organisatie vaak van wel. Als je alle kanalen open 
hebt staan, kan je dat lang niet altijd efficiënt of 
goed organiseren.”

Mark Arendsen
Contact Center Manager DHL Parcel  
geeft een reactie op de uitkomsten van  
de Benchmark 2019
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3.2 Optimalisatie klantcontact:  
vier ontwikkelingsfasen 

Het streven naar verbetering kan worden  
ingedeeld in de vier fasen van leergedrag. 
Dit is een standaard model dat elke fase als  
vertrekpunt voor verbetering benoemt. Het is 
dus geen waardeoordeel, maar is bedoeld  
om helder te maken waar een organisatie of 
persoon staat zodat de juiste vervolgstappen 
genomen kunnen worden. Door de succes-
factoren voor relevant klantcontact op de hori-
zontale as uit te zetten en gegeven score van  
de organisatie per succesfactor op de verticale 
as, ontstaan er vier segmenten in het model. 

Lage Score / Laag Belang Onbewust Nietcompetent

Hoge Score / Hoog Belang Bewust Competent

Hoge Score / Laag Belang Onbewust Competent 

Lage Score / Hoog Belang Bewust Nietcompetent

Als wij het belang en de score van de 
deelnemers in dit model plaatsen, ontstaat 
een beeld van vier groepen. De grootste groep 
(66%) zit boven de ondergrens in het ‘Bewust 
Competent’- segment. En er ontstaat een 
kopgroep (14%) die een hoge score heeft op 
beide assen. 
We noemen deze groep ‘Bewust Competent’ 
ofwel zij herkennen het belang van de vijf 
aspecten en scoren hier tevens hoog op.

Daarnaast is er een groep Bewust Niet-
competent: deze groep herkent de vijf factoren 
voor relevant klantcontact maar geeft zichzelf 
een magere score. 

Tot slot zit 10% in het segment van  
Onbewust Niet-competent.  
Let wel: dit zijn momentopnamen binnen  
de 4 bekende fasen van ontwikkeling.
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Klantcontactcenters in vier ontwikkelingsfasen
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4.1 Beoordeling zes eigenschappen

Gevraagd naar de zes kenmerkende 
eigenschappen van de organisatie zijn de 
koplopers aanmerkelijk positiever en geven 
ze zichzelf hogere cijfers, gemiddeld 24%. 
Het grootste verschil zit hem in focus op 
klantbehoud en de klantgerichtheid.

Hoe beoordeelt u uw organisatie op de zes 
eigenschappen?

1.  Innovatief
2. Kwaliteit
3. Klantgericht
4. Kwaliteit medewerkers
5. Kosten
6. Nieuwe klanten

Verschil: 
De kopgroep heeft een 24% hogere 
beoordeling.

4. Koplopers en de rest

Wat doen de bedrijven in de kop-
groep nu anders of beter dan de rest? 
Wij hebben de Bewust-Competent 
kopgroep op een aantal onderdelen 
vergeleken met de samengevoegde 
overige clusters. Er ontstaat dan een 
duidelijk beeld wat zij beter doen ten 
aanzien van:

●  Beoordeling zes kenmerkende 
eigenschappen

● Interne barrières

● Drempels voor klanten

● Effectiviteit in het verbeteren

●  Gemiddelde score vijf 
succesfactoren

● Kosten per contact

8,6
Kopgroep

6,0
De rest
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4.2 Interne barrières

De kopgroep ondervindt nog maar 4 
barrières, in plaats van de 7 barrières waar 
de rest mee worstelt. Het gebrek aan een 
klantgerichte cultuur, de onduidelijkheid in 
verantwoordelijkheid en het ontbreken van 
integraal beleid spelen niet langer een rol, 
terwijl de rest daar nog wel last van heeft.

4.3 Drempels en frustraties van 
klanten

Dat er minder barrières voor verbetering zijn 
levert blijkbaar ook een betere klantervaring 
op. Klanten van de kopgroep hebben 
beduidend minder frustraties dan bij de rest. 
Onopgeloste klachten en vragen spelen niet 
meer en de klant hoeft niet te veel moeite te 
doen om vragen beantwoord te krijgen. 

Welke barrières ondervindt u bij de verbetering van de klantervaring?

Welke drempels ervaren uw klanten bij de interactie met uw organisatie?

57%
50%

0%
30%Geen integraal beleid & visie

25%Juiste tools en kennis ontbreken

0%
20%

17%
25%

13%

Anders, namelijk

13%
13%

15%
0%

Geen afstemming tussen afdelingen

Positieve ROI ontbreekt

Geen duidelijke eindverantwoordelijke

Verkeerde cultuur om klant centraal te zetten

Te veel automatisering/onvoldoende persoonlijk

Te veel vragen/klachten onopgelost

Medewerkers onvoldoende capabel

Anders, namelijk

Lange wacht- of hersteltijden

0%
13%

0%
6%

8%
25%

26%
50%

32%
13%

55%
0%Klanten moeten te veel moeite doen

n Kopgroep  n De rest

n Kopgroep  n De rest
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4.4 Effectiviteit in verbetering 
klantbeleving

Niet geheel verrassend is dat de kopgroep 
effectiever is in het verbeteren van de 
klantervaring dan de restgroep. Met het 
rapportcijfer van een 8,8 ligt de score 37% 
hoger dan de gemiddelde score van de 
rest. Dit heeft voornamelijk te maken met 
het feit dat er minder interne barrières 
spelen en er minder frustraties en drempels 
voor klanten zijn. Ook de hogere score op 
de succesfactoren (zie 4.5), leveren een 
substantiële bijdrage aan de effectiviteit.

Hoe effectief is uw organisatie in het 
verbeteren van de klantervaring?

Verschil: 
De kopgroep is 37% effectiever.

4.5 Score in het ambitie/
prestatiemodel

De kopgroep slaagt er beter in om het belang 
dat zij hechten aan de vitale succesfactoren te 
koppelen aan de prestaties per succesfactor. 
Met andere woorden: zij zijn er beter in om hun 
ambities waar te maken.

Score op 21 stellingen over vijf 
succesfactoren in het ambitie/
prestatiemodel

1.  Leiderschap
2. Executiekracht
3. Business Intelligence
4. Team/Skills
5. Technologie/IT

Verschil:
De kopgroep heeft een 35% hogere 
gemiddelde score. 

4.6 Kosten per contact

Voor wat betreft de kosten per contact neemt 
de kopgroep een grote afstand tot de rest. De 
kosten per contact zijn minder dan de helft van 
deze kosten bij de rest van de deelnemers. Een 
belangrijke factor hierin is dat bij de kopgroep 
het klantcontactcenter als mogelijkheid gezien 
wordt voor een betere klantervaring en nieuwe 
klanten. In de restgroep zitten ook bedrijven 
die het klantcontactcenter als kostenpost 
zien. Uit de resultaten blijkt dat hun kosten per 
contact hoger zijn.

Hoeveel bedragen in uw organisatie de 
gemiddelde kosten per klantcontact?

Verschil: 
De kosten per klantcontact van de kopgroep 
zijn slechts 43% van die van de rest.

8,8
Kopgroep

6,4
De rest 8,9

Kopgroep
6,6

De rest

€3,50
Kopgroep

€8,20
De rest
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5.1 Verder in klantcontact

Zoals uit het profiel van de deelnemers blijkt, ligt de 
focus van klantcontactcenters op dit moment vooral 
op kwaliteit en het ontwikkelen van de medewerkers. 
Gezien de complexe en vaak inflexibele organisaties, 
zijn de competenties en vaardigheden van 
individuele medewerkers dan ook de kurk waar 
klantcontactcenters op drijven. Het verschil 
tussen de kopgroep en de rest geeft ook richting 
aan de strategie voor verbetering. Het grootste 
verschil zit in de toepassing van Technologie/IT 
en Business Intelligence. Dit werkt door in Team 
en Executiekracht. Dat maakt organisaties waar 
dit een even groot belang heeft als de overige 
succesfactoren tot de koplopers. Waar liggen per 
succesfactor verbeterkansen? 

5.2 Bouwen aan succesfactoren

Leiderschap
Vanuit het leiderschap mist vaak een concrete 
vertaling van een duidelijke visie. Als bedrijven 
al een duidelijke en integrale visie hebben op de 
toegevoegde waarde van klantcontact, dan zijn 
ze niet goed in staat om deze te realiseren. Het 
blijkt lastig te zijn om deze visie naar concrete 
doelstellingen te vertalen die op het juiste niveau te 

beïnvloeden zijn binnen de organisatie. Teams en 
afdelingen worden te vaak aangestuurd op zaken 
die niet bijdragen aan het bovenliggende doel. 
Daarnaast mist een zekere vooruitstrevendheid. 
Bedrijven gaan niet hard genoeg in een nieuwe 
richting, nemen liever geen risico’s met nieuwe 
technologieën en lopen daardoor een ander risico: 
dat zij achter de feiten aanlopen. Er is vaak ook 
geen duidelijkheid over wat nieuwe technologieën 
en ontwikkelingen kunnen betekenen voor het 
klantcontactcenter. Dit werd al duidelijk door de lage 
score van bedrijven op het gebied van innovatie.

Executiekracht
Een van de grote obstakels is de inflexibiliteit van 
bedrijven, voornamelijk op technisch vlak. Dit kan 
mede te maken hebben met het feit dat er veel 
grote organisaties hebben deelgenomen aan 
het onderzoek. Kleinere organisaties zijn vaak 
wendbaarder. Opvallend is dat, ondanks dat er 
veel grote organisaties hebben deelgenomen, de 
achterblijvers ook last hebben van een gebrek 
aan middelen om de volgende stap te zetten. Het 
nakomen van beloftes en afspraken richting klanten 
is iets waar de koplopers duidelijk verder in zijn. De 
achterblijvers hebben nog een inhaalslag te maken 
en dat begint bij de aanpassingen in de organisatie.

5. De weg naar relevant klantcontact
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focus nodig. Verder wordt er ook aan krapte in de 
arbeidsmarkt gerefereerd. Bedrijven hebben duidelijk 
moeite met het vinden en binden van mensen met 
de juiste kennis en vaardigheden. Is er inderdaad 
krapte of ligt het simpelweg aan de aanpak van de 
restgroep? Duidelijk is dat de koplopers hier een stuk 
beter in slagen.

IT
De grootste winst is te behalen op IT-vlak. In 
tegenstelling tot de koplopers is de restgroep niet 
goed in staat om processen en IT-systemen aan 
te passen aan veranderend klantgedrag. In een tijd 
waarin technologische ontwikkelingen dagelijkse 
kost zijn, is dit juist wel nodig. Ook missen binnen 
het klantcontactcenter de juiste (moderne) tools om 
efficiënt en effectief te werk te gaan. Hier kan ook 
worden gedacht aan een verband met de frustratie 
van klanten, die te veel moeite moeten doen om hun 
vraag opgelost of beantwoord te krijgen.

Tot slot mist de restgroep veel flexibiliteit, wat 
vooral binnen IT ligt. De score van de restgroep 
en de koplopers gecombineerd is een 5,9 als het 
gaat om die flexibiliteit, wat suggereert dat beiden 
hier nog grote stappen te zetten hebben. Nieuwe 
toepassingen als AI, Chatbots, Speech Analytics en 
Robotics kunnen in de huidige processen en IT-
systemen zeer moeilijk geïmplementeerd worden.

Business Information
Steeds vaker hoor je: knowledge is key. 
Klantcontactcenters halen deze kennis veelal uit 
data. Niet heel gek om dan te zien dat de koplopers 
een duidelijk beeld kunnen schetsen van de 
prestaties van medewerkers, teams, werkstromen 
en processen. Dit in tegenstelling tot de restgroep 
die dat inzicht mist. Mogelijk heeft dit ook te maken 
met de kosten: bedrijven die hun data beter op orde 
hebben, hebben lagere kosten per contactmoment. 
Daarnaast verwerken koplopers voortdurend data 
tot stuurinformatie en heldere rapportages, die 
managers helpen om op de hoogte te blijven en op 
ieder moment de juiste, onderbouwde keuzes te 
kunnen maken. De restgroep zal moeten investeren 
in het verzamelen en analyseren van data, om  
deze om te kunnen zetten in bruikbare informatie.  
Zo kan het gat ten opzichte van de kopgroep  
worden gedicht.

Team
Het team is vaak goed op orde. De juiste 
houding, kennis en competenties zijn aanwezig. 
De voornaamste winst valt te behalen in de 
samenwerking tussen de verschillende afdelingen. 
De kopgroep heeft duidelijk betere interne 
afstemming dan de restgroep. Niet voor niets wordt 
als frustratie van klanten vaak benoemd dat ze veel 
moeite moeten doen om hun vragen beantwoord 
of opgelost te krijgen. Verbetering van de interne 
afstemming kan bijdragen aan het verhelpen van 
deze frustratie en heeft absoluut meer aandacht en 
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dimen   i
+31 (0)26 443 34 33
info@dimenzi.com

Streef naar waardevol
klantcontact!

Waardevol klantcontact begint bij het begrijpen 
van de klantenbehoeften en organisatie prestaties. 
Dimenzi biedt managers de inzichten, kennis en 
middelen die nodig zijn om de organisatie van 
klantcontactcenters te verbeteren. 
Het resultaat? Een hogere klant tevreden heid en  
betere bedrijfsresultaten.

Concrete en resultaatgerichte consultancy
Dimenzi biedt managers de inzichten, kennis en 
middelen die zij nodig hebben om klantencontact te 
optimaliseren.

SMART Dashboard
SMART dashboard biedt managers en medewerkers 
een centrale werkomgeving van waaruit klantcontact 
eenvoudig gemanaged kan worden. Eén solide 
managementplatform voor iedereen die bijdraagt  
aan het klantcontact. Met SMART dashboard kunnen 
zij voortdurend verbeteren en zo gezamenlijk zorgen  
voor meer waardevol klantcontact.
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