


Zolang je lekker je kilometers maakt, denk je 
verder niet na over contact met de dealer of 
de klantenservice van jouw automerk. Maar 
heb je een vraag over onderhoud, gaat er een 
lampje branden of heb je een probleem met de 
mobiele app, dan wil je snel de juiste hulp. En al 
helemaal als je met pech langs de weg staat. 

Toch is snel het juiste antwoord niet altijd even 
vanzelfsprekend. Zeker in de autobranche 
gaan de ontwikkelingen snel, waardoor er 
een enorme informatiebehoefte ontstaat. Die 
informatie veroudert ook nog eens razendsnel. 
Dat heeft dan weer z’n weerslag op de 
klanttevredenheid, want de verwachtingen van 
klanten worden steeds hoger. Dat betekent dat 
je je kennismanagement goed op orde moet 
hebben.

We spreken Dennis Rademakers, Manager 
Knowledge Management bij Daimler, over hoe 
het bedrijf de afgelopen jaren zulke enorme 
sprongen heeft gemaakt. 

Daimler is een van de toonaangevende wereldwijde leveranciers van premium- en luxeauto’s en 
een van ‘s werelds grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen. Ze bieden financiering, leasing, 
wagenparkbeheer, investeringen, verzekeringsmakelaardij en innovatieve mobiliteitsdiensten.

Van de meer dan 200.000 medewerkers werkt het grootste deel op het hoofdkantoor in Stuttgart. 
De divisie Global Contact Center Management zit in Maastricht en zorgt voor globale standaarden in 
alle contactcenters. In het Customer Assistance Center (CAC) wordt het klantcontact voor de West-
Europese landen afgehandeld in een zeer multiculturele werkomgeving.

Klanttevredenheid is al lang een belangrijke KPI voor Daimler. Klanten klaagden in het verleden dat 
zij (te) lang op een antwoord moesten wachten. Ook kregen klanten niet precies hetzelfde antwoord 
als ze dezelfde vraag stelden aan de medewerkers van de klantenservice en bijvoorbeeld de dealer. 
Dit was een signaal dat kennismanagement verbeterd moest worden. Dennis Rademakers heeft 
hierin een grote rol gespeeld. Met zijn achtergrond in de automotive in verschillende functies was 
deze opdracht hem op het lijf geschreven.

Dennis Rademakers, Manager Knowledge Management vertelt: “Ik ben gek op auto’s en zit vanaf 
mijn dertiende al in de auto-industrie. Ik ben begonnen als leerling autotechniek en heb me 
vanuit daar steeds verder ontwikkeld. Zo kwam ik uiteindelijk in projectmanagement en inkoop 
terecht. Sinds vijf jaar werk ik bij Mercedes-Benz, in verschillende rollen. Zo zat ik in een New 
Business team en hield ik me bezig met apps voor onze voertuigen. Voor onze merken: smart en 
Mercedes-Benz bedrijfswagens heb ik nieuwe producten gelanceerd. Zomer 2019 startte ik als 
manager van het Kennismanagementteam. Vanuit mijn expertise werd ik gevraagd voor het project 
Kennismanagement.” 

Daimler is fabrikant van Mercedes-Benz en smart

In het verleden moesten klanten te lang wachten op hun antwoord

Kennismanagement als aandachtspunt

“Als je onderweg bent met je auto, wil je snel het juiste
antwoord en direct de weg weer op.”



Voordat Dennis aan de slag ging, werd het probleem onderzocht en vervolgens bepaald wat er nodig 
was om in één keer het juiste antwoord te geven. Dennis: “We concludeerden eigenlijk twee dingen. 
Ten eerste wilden we een nieuw systeem, dat goed en snel werkt. Maar alleen een systeem is niet 
genoeg. Ten tweede vonden we het belangrijk om het beheer en de organisatie eromheen goed te 
beleggen. Als we terugdachten aan de wiki bleek bijvoorbeeld dat daar geen kenniseigenaar was, dit 
leidde tot problemen. Daarom bestaat het project uit die twee hoofdonderdelen.”

Omdat kennismanagement een nieuw onderdeel was voor Daimler, zocht het bedrijf een partner die 
hen daarbij kon helpen. “We hebben meerdere bedrijven en oplossingen bekeken. De toenmalige 
manager was erg onder de indruk van de oplossing van TKC digital maar vooral ook van de 
benadering van de TKC-consultants. Het project ging in 2018 goed van start en de uitrol ging snel. 
Kort na de uitrol merkten we al dat we niet klaar waren. We hadden dan wel een mooie kennisbank, 
maar ook met verouderde de informatie. Daarom hebben we ons gericht op kwaliteitsverbetering 
en het inrichten van de processen. De laatste stap is moniting & reporting verder opzetten, zodat je 
die weer gebruikt voor verdere kwaliteitsverbetering en procesondersteuning.”

Een gestandaardiseerd kennismanagement en daarmee een betere 
klantbeleving 

Kennismanagement: actieplan in the making!

Expertise voor een vliegende start: TKC!

“Na het afronden van 
het project begint 

het pas. Doorlopend 
verbeteren is een 

must.”

Het klinkt zo simpel: je zorgt dat je informatie up-to-date is en je hebt je doel bereikt. Toch blijkt 
dat niet voldoende te zijn. Dennis: “Dat klanten klaagden over trage en onjuiste of verouderde 
antwoorden verbaasde ons niet. We werkten met een soort ‘wiki’, waarin ongelofelijk veel 
documenten en linkjes stonden. Deze informatie was vaak verouderd en er was geen zoekfunctie. 
Natuurlijk was de wiki wel opgebouwd volgens een bepaalde structuur, maar er was ook geen 
beheer. Het resultaat: veel oude versies en dubbele informatie. Medewerkers zagen door de bomen 
het bos niet meer.”

“Als je weet dat het contactcenter in Maastricht zorgt voor het klantcontact van alle klanten in West-
Europa, dan begrijp je hoe groot het probleem is. Automobilisten uit vijftien landen kunnen ons 24/7 
bereiken voor Road Side Assistance. Daarnaast beantwoorden we alle vragen over onze voertuigen 
en onze diensten die je maar kunt bedenken. Tot slot kun je bij ons terecht voor Connected Mobility; 
de apps en digitale technieken binnen onze voertuigen. 
Ook wordt vanuit Maastricht de dealerondersteuning en apparatuur geregeld, voor technische 
problemen wereldwijd. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor het klantcontact, maar we 
verzorgen ook trainingen en zijn verantwoordelijk voor het kennismanagement. Ook zijn we de 
ruggengraat voor alle contactcenters als het gaat om tools en IT.”



Het Operations Center in Maastricht is wereldwijd verantwoordelijk voor kennismanagement. “Zo is 
de kennisbank niet alleen de bron voor de klantenservicemedewerkers, maar wordt het in de nabije 
toekomst ook aangesloten op het informatiesysteem van dealers. Bovendien maken klantenservices 
buiten Maastricht ook gebruik van de oplossing, zoals de Nordics, Oost-Europa en Portugal. 
Binnenkort steekt onze kennisbank de oceaan over en rollen we het uit in Noord-Amerika.”  

Niet alleen de samenwerking vindt Dennis bijzonder. Ook inhoudelijk is hij erg te spreken over de 
hulp. Dennis: “We hebben inmiddels al veel projecten samen gedaan, en ik zie dat de hulp die we 
krijgen telkens ‘custom made’ is. We wilden bijvoorbeeld een training Search Engine Optimization 
(SEO) voor de selfservice-afdeling . Dat was geen kant-en-klare training, maar TKC past de training 
dan aan op onze wensen.
Ook contacten die met andere bedrijven worden gelegd zijn waardevol. Bijvoorbeeld tijdens de 
‘speeddate-sessies’ van  het KMM-event van TKC . Die brengen mij niet alleen kennis, het is ook 
waardevol om ervaringen te delen en met eigen inbreng te komen.
Ik hou ook van die insteek. Bij andere bedrijven hoor je vaak ‘we moeten maar even kijken’. Bij TKC 
draaien dan direct de raderen om iets leuks te bedenken. Daar word ik enthousiast van!”

Zowel de ambitie als snelheid liggen hoog bij Daimler. Nadeel daarvan is dat je teveel tegelijk wilt 
en de focus uit het oog verliest. Dennis: “Het interne gebruik van de kennisbank zit nu echt in de 
lift. We vragen nu naar de bevindingen van onze collega’s. Dat is trouwens best een uitdaging, 
want je wilt dat projecten de lijnteams zo min mogelijk beïnvloeden. We doen dit uiteindelijk om 
de klanttevredenheid te verhogen. Als we dan de mensen in de weg zitten die direct zorgen voor 
deze tevredenheid, dan zijn we niet goed bezig. Ik ben als manager verantwoordelijk voor beide 
teams, wat het erg leuk maakt. We zijn met het hele team gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
eindresultaat” 

De afgelopen projecten bij Daimler waren succesvol, maar natuurlijk kom je onderweg uitdagingen 
tegen. Dennis: “Ik denk dat de grootste uitdaging verandermanagement was. Het wiki-systeem 
bestond bijvoorbeeld al heel wat jaren. Dat betekent dat die manier van werken is ingesleten en 
het kost moeite om dat te veranderen. Zo zagen we dat collega’s de kennisbank precies zo wilden 
gebruiken als de wiki, bijvoorbeeld door kwaliteitsdocumenten toe te voegen, of zelfs handleidingen 
van headsets. Onze visie was om alleen informatie in de kennisbank op te nemen die klanten helpt. 
Alles in één tool is namelijk onbeheersbaar. Dat bleek een flinke verandering te zijn. Uiteindelijk 
bleek het een kwestie van continu herhalen, en corrigeren als het fout gaat. Dit zorgt er trouwens 
wel voor dat een nieuw systeem uitrollen op een locatie ‘zonder verleden’ een stuk sneller gaat.”

De samenwerking tussen Daimler en TKC digital is inmiddels een paar jaar oud, maar nog zeker niet 
op z’n eind. Dennis: “Wat ik fijn vind, is dat we echt een compleet antwoord krijgen als we een vraag 
of probleem voorleggen. Eigenlijk completer en beter dan we verwachten en ook dan we van andere 
partijen krijgen. Bovendien is TKC onafhankelijk, waardoor je niet automatisch aan de tool van een 
leverancier vast zit. We krijgen van TKC onafhankelijk advies op alle vlakken, niet alleen technisch. 
Daarom is TKC voor mij geen projectpartner, maar zou ik het bijna een ‘partner for life’ noemen.”
 
“Zo’n structurele businesspartner is fijn, omdat je steeds een stap verder kunt gaan door gebruik te 
maken van hun expertise, die wij nog niet in huis hebben. Bijvoorbeeld als we een chatbot willen. 
Maar ook als we zelf krap in de mensen zitten, kunnen we via TKC tijdelijk  extra krachten inhuren. 
Dat is echt geen standaard dienstverlening, maar een bijzonder partnership.”

Globaal werken is onze missie: keep the standard Custom made en out of the box service

Focus is belangrijk, maar wat doen we eerst?

Je collega’s zijn key 

Met TKC geen standaard dienstverlening, maar een bijzonder partnership

“TKC draait de hand niet om voor maatwerk. 
Zo wordt een standaard training helemaal 

toegespitst op wat wij nodig hebben.”

“Naast Maastricht werken onze klantenservices in 
Scandinavië en noord- en Zuid-Europa met onze 

kennismanagementoplossing. Binnenkort is Amerika 
aan de beurt.”



Hoe ziet de toekomst van 
kennismanagement bij 
Daimler eruit? We zagen al dat 
kennismanagement eigenlijk nooit 
klaar is. Dennis: “We gaan steeds 
verder om de klant sneller en beter 
te helpen. Zo startten we afgelopen 
jaar met customer selfservice. De 
klant stelt een vraag via de app, 
die de kennisbank herkent. Het 
antwoord volgt, zonder dat er een 
medewerker aan te pas komt.”

“Ook werken we doorlopend 
hard aan het uitbreiden van onze 
kennisbank. Vervolgens willen we 
diezelfde informatie gebruiken voor 
alle manieren waarop de klant ons 
benadert. Denk aan social media, de 
app, onze website, via de telefoon, 
maar in de toekomst ook onze 
chatbot. En niet in de laatste plaats 
via de auto zelf. 

Of dat toekomstmuziek is?
Nee hoor! De nieuwste 
Mercedes-Benz S-klasse kan 
dat al en voorziet je tijdens 
het rijden van informatie op 
het beeldscherm in je auto. 
Op die manier geven we niet 
alleen ondersteuning bij vragen 
of problemen, maar door de 
volledige integratie van alle 
klantcontactonderdelen helpen 
we de klant proactief tijdens elke 
reis!” 

Dennis Rademakers (35) woont in Echt en is nu 5 jaar 
werkzaam bij Daimler, waarvan nu 2 jaar als Knowledge 

Manager. In het dagelijks leven houdt Dennis ervan om tijd 
door te brengen met zijn gezin of op de golfbaan. Zijn passie is 

voornamelijk te vinden rondom de automotive.

Nu selfservice, maar in 
de toekomst geeft je 
auto het antwoord


