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Introductie
Nu bedrijven zich wereldwijd aanpassen 

aan het nieuwe normaal, worden Customer 

Experience (CX)-leiders, en in het bijzonder 

de contactcentermanagers, gedwongen 

om opnieuw na te denken over alles wat ze 

doen. Daarbij gaat het ook om waar en hoe 

klantexperts werken, en om hoe de customer 

experience van de toekomst eruit ziet, nu 

fysieke interactie sterk zal afnemen. 

Hoewel de uitdagingen tot nu toe al ongekend 

waren, hebben de steeds veranderende 

omstandigheden ook een boost gegeven 

aan creativiteit, samenwerking en nieuwe 

denkwijzen in het contactcenter die we nog niet 

eerder hebben waargenomen. Sterker nog, 

bij VANAD Group zien we bij onze klanten méér 

innovatie dan ooit. Hieronder geven wij je 5 tips:   inspiratie@vanadgroup.com

   06 46 29 0217
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SNEL 
OMSCHAKELEN 

NAAR 
THUISWERKEN 

VOOR ALLE 
KLANTEXPERTS

ONS HART GAAT SNELLER KLOPPEN VAN EEN 
GEWELDIGE PERSONAL EXPERIENCE

Bedrijven schakelen snel en succesvol over op 

CcaaS-modellen (contactcenter-as-a-service) die het 

werken vanuit huis door klantexperts ondersteunen, 

en die het mogelijk maken om de betrokkenheid 

en verbondenheid van klantexperts bij het werken 

op afstand bevorderen. Daarmee wordt een meer 

permanente oplossing voor werken op afstand 

gefaciliteerd, met kostenbesparing als resultaat.

"Thuiswerken deden wij al bij Simyo. 

Iedereen werkt standaard twee dagen vanuit huis. 

Sinds het Coronavirus werken 64 collega’s fulltime thuis. 

Doordat thuiswerken al onderdeel was van onze 

werkwijze ging deze overgang heel soepel, 

alsof we er op waren voorbereid.

Iedere Simyaan heeft een laptop met toegang tot 

alle systemen via VPN verbinding. Binnen 24 uur was 

iedereen thuis geïnstalleerd zonder noemenswaardige 

impact op onze dienstverlening. Ik durf gelukkig te 

zeggen dat de klantimpact nul is geweest." 

Gerry van der Laan - 

Manager IT & Operations bij Simyo

Tip 1
SNEL OMSCHAKELEN NAAR THUISWERKEN 
VOOR ALLE KLANTEXPERTS

TECHNOLOGIE

HARDWARE

HAPPY PEOPLE

VERTROUWEN



"Een klantenservice beschikt over veel data vanwege al het 

klantcontact en de vele kanalen waar zij mee werken. 

Vaak wordt hier nog te weinig mee gedaan. Vanuit VANAD willen 

wij graag weten waar er potentie voor verbetering ligt en onze 

partners hierin ondersteunen. Vaak weten onze partners welke 

processen of producten & diensten veel contacten veroorzaken. 

Toch blijkt het lastig om voldoende urgentie te krijgen. 

Met behulp van conversational intelligence kunnen we heel 

precies inzichtelijk maken welke processen, welke producten & 

diensten verantwoordelijk zijn voor welk deel van alle 

contacten. Op die manier krijg je een heel duidelijk beeld van de 

business case en waar ruimte is voor verbetering."

Joost van Ham  - Value Creations Manager VANAD Engage

Tip 2
 Van 1% naar 100% inzicht 
in klantcontact met 
conversational intelligence 
Het loggen van een gesprek is niet altijd even eenduidig 

of dit nu een telefonisch gesprek of een gesprek via 

social media, WhatsApp of chat is.  De klantexpert moet 

een keuze maken waar het gesprek over ging, maar 

wat als jouw vraag twee opties bevat of juist buiten de voorgestelde 

categorieën valt? Daarnaast kun je alleen 

maar vastleggen waarvoor een klant contact opneemt, 

maar zelden waarom. Een medewerker kan niet alles 

kwijt, kan niet alles registreren en dus is dit traditionele 

werken een statische werkelijkheid. Met conversational 

intelligence worden transcripties van alle gesprekken 

geanalyseerd met modellen die bepalen waarover het 

gesprek ging. Zo hoeven klantexperts geen dubbele 

registratie te doen. Met de data die we verkrijgen vanuit 

de tooling creëren wij inzichten.



 Efficiënter klantcontact door 
adaptieve kennisbank

Tip 3

Eén team draait nu 
volledig zelfstandig 
met de kennisbank. 

De volgende stap 
is de kennisbank 
koppelen aan het 

telefoonsysteem en 
chatbots. Zo maken 

we er een slim 
systeem van.

De kennisbank, een centrale plek met data, 

processen, procedures die voor iedereen 

inzichtelijk en actueel is. Wij voeren analyses uit 

op deze en andere processen en onderzoeken 

de mogelijkheden om deze slimmer te gebruiken. 

Hoe presteren wij nu? Waarom presteren wij zo? 

En wat kunnen wij verbeteren? We zoeken naar de 

performance issues, analyseren en rapporteren 

deze om vervolgens te kijken hoe we deze kunnen 

oplossen.

"Onze Knowledge & Performance experts starten 

met het vullen, testen en optimaliseren van de 

kennisbank. Er staat enorm veel informatie in. Van 

werkinstructies (hoe gaan intern de processen 

en procedures) tot systeeminstructies (instructies 

aan klant) tot klantinstructies (wat dient de klant 

nog zelf te doen na het contactmoment). Geen 

afbeeldingen of pdf’s, maar geheel in tekstvorm om 

ervoor te zorgen dat alles gemakkelijk gevonden 

kan worden,ook binnen een artikel. Ook is er de 

mogelijkheid om met één zoekopdracht een 

desbetreffend artikel in meerdere talen terug te 

vinden." 

Bastiaan van Hulst – 

Knowledge & Process Expert VANAD Engage



Blended learning, een combinatie van klassikaal en 

online, is de norm in de digitale versnelling waarin 

we ons nu bevinden. Door het coronavirus werden 

we gedwongen om (tijdelijk) het klassikale uit ons 

leersysteem te halen. We hebben onze werkwijze 

onder de loop genomen en gekeken hoe we het 

fysieke deel konden omzetten naar digitaal. Veel 

trainingstools zitten al in de cloud, trainingen via 

Learning Cloud, gamification via Knowingo, 

de e-learnings van GoodHabitz en virtuele 

omgevingen in Teams.

De grootste uitdaging ligt in het loslaten van wat 

je voorheen deed en bedenkt hoe het nu moet. 

Voorheen deed je een spelletje met een bal, maar hoe 

doe je nu een creatieve kennismaking?

Trainees kwamen naar een training met de 

verwachting, vertel mij maar wat ik moet doen. 

Dat is nu anders, als er geen interactie is, wordt het 

een saaie training.  Dus naast het digitaliseren van alle 

trainingen hebben we handleidingen geschreven voor 

de trainers, maar ook voor de deelnemers. 

Tips voor de training; hoe kijk je in de camera? En ook 

functionele tips; hoe kun je je scherm delen? 

Tip 4
 Virtueel én 
persoonlijk trainen

"Een nieuw partnership, een vernieuwde 

trainingsaanpak en in een aantal maanden 

150 nieuwe medewerkers opleiden in een 

trainingsperiode van tien werkdagen. Jerry 

Downing had er vanaf het begin af aan 

alle vertrouwen in dat het goed zou komen: 

“Partnership is een kwestie van vertrouwen. Er 

is wederzijds respect en ons contact is open, 

eerlijk en authentiek. De klant staat centraal en 

we zijn echt samen bezig, dat geeft heel veel 

rust.” 

Jerry Downing - 

Service Quality Specialist bij Transavia



"Technologische innovaties ontwikkelen zich razend snel, waardoor het 

onmogelijk is om nu al aan te geven waar wij over drie jaar staan. Dit 

blijft vragen om flexibiliteit. In 2016 hebben wij besloten ons eigen cloud-

based, multi-channel platform te ontwikkelen 

(QuandaGo connected experience platform). Zowel medewerkers als 

partners hebben bijgedragen aan hoe het platform er nu uitziet en het 

stelt ons in staat om continu flexibel te blijven. Het platform kent talloze 

integratiemogelijkheden en geïntegreerde functionaliteiten, zoals real-

time monitoring, Work Force Management, Quality Management, voice-

recording, performance monitoring en klanttevredenheidsonderzoeken. 

QuandaGo ondersteunt de communicatiekanalen in- en outbound 

telefonie, e-mail, voicemail, webchat, WhatsApp en social media. 

Doordat wij het zelf ontwikkelen hebben wij een technologie in huis die 

ons niet alleen nu helpt, maar ook flexibel is en zo ‘future proof'blijft."of’ 

Arnoud Munneke – 

Mede-oprichter VANAD Group

Het zal je niet verbazen dat, in 2020, de omslag 
naar digitale customer engagement in een enorme 
versnelling heeft plaatsgevonden. 
Veel bedrijven hebben in een paar maanden tijd 
een flinke inhaalslag gemaakt, terwijl normaal voor 
deze digitale transformatie meerdere jaren zouden 
worden uitgetrokken. Dit is niet alleen goed nieuws 
voor de CX-leiders en contactcentermanagers, maar 
ook voor de klant van vandaag, die steeds meer 
‘digitaal’ wordt.

Tip 5
 360 graden klantcontact 
beeld door technologie
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Neem contact op met 
Inke Lunenberg 

LinkedIn 
06 - 462 90 217

Of mail naar 
inspiratie@vanadgroup.com 

Ben je ook 
benieuwd 
hoe wij jouw 
klantenservice 
nog beter 
kunnen maken? 
Of wil je meer 
weten over onze 
innovatieve 
technologie? 

https://www.linkedin.com/in/inkelunenberg/
tel:0646290217
mailto:inspiratie@vanadgroup.com 



