


Daar zitten we dan. Grotendeels thuis, op de meest gekke plekken. Veel klantcontactcenters hebben het nu 
nóg drukker dan normaal, waardoor de druk op medewerkers toeneemt, maar niet iedereen heeft toegang 
tot de juiste informatie of tot die collega die normaal even helpt om een vraag te beantwoorden. 

Tijdens de Coronacrisis is het belang van goede informatievoorziening nóg groter dan normaal, zodat 
vragen in één keer goed beantwoord worden. Dus: ervoor zorgen dat de juiste kennis beschikbaar is bij 
de medewerkers en bij je klant. En dat deze vindbaar, bruikbaar en betrouwbaar is. Zo zorg je ervoor 
dat de medewerkers gemakkelijk de juiste informatie vinden en dat ze dus sneller, meer vragen goed 
beantwoorden. 

We moeten door! We kunnen onze collega’s en onze klanten niet zomaar laten zitten. Gelukkig kunnen 
wij een beetje helpen. Al jaren zijn wij gespecialiseerd in kennismanagement en in het leveren en 
onderhouden van kennisbanken. 

Meer features die wij belangrijk vinden vind je terug op: tkc-smartstart.com/interne-kennisbank/

Hoe dan? 
Met onze tips in dit artikel, weet jij straks hoe je de informatievoorziening in tijden van crisis het beste 
aanpakt.
 

1. Zorg voor een goed systeem
Normaal is dit stap 7 in onze methodiek en beginnen we hier niet mee, maar het is erg belangrijk dat de 
kennis in een intuïtief en gebruikersvriendelijk kennismanagementsysteem wordt aangeboden. Daarom 
is het juist nu van belang om een tool te hebben die het gemakkelijk maakt om snel bij de juiste kennis te 
komen. Eentje die je overal kunt gebruiken: thuis, op kantoor, frontoffice, backoffice, bij een externe partij, 
etc. Enkele features die hierbij wat ons betreft van belang zijn: 
         Meerdere manieren om de kennis te ontsluiten: zoeken, browsen, widgets, chatbots etc. 
         Notificaties van laatste nieuws
         Top x meest geraadpleegd
         Feedback (hierover later meer)
         Eén bron, zodat de klant gebruik kan maken van dezelfde kennis en direct geholpen wordt
         Inzicht door rapportages
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https://www.tkc-smartstart.com/interne-kennisbank/


2. Wat zijn de meestgestelde vragen van mijn klant?
De kans dat meerdere klanten terugkomen op een actueel onderwerp is groot. Vertegenwoordig die 
onderwerpen in je kennisbank. Uit onderzoek blijkt dat dit geen sinecure is. Veel kennisbanken zijn 
ingericht op onderwerpen of op meest geraadpleegd. Dat is iets anders dan meest gevraagd. Ons advies is 
juist om je te richten op de vraag van je klant, dan richt je je direct op het doel. Zorg dat de informatie die 
je nodig hebt om die vraag te beantwoorden klaarstaat. Achtergrondinfo kan altijd nog. Om de lijst met 
meestgestelde vragen in kaart te brengen kun je de contact logging raadplegen, zoekwoorden rapportages 
gebruiken, of het simpelweg vragen aan je medewerkers. Techniek kan hier ook bij ondersteunen. Denk aan 
de rapportages uit je kennisbank, Turfmaster of Speech Intelligence. 

Onze kennisbank heeft een simpele wordcloud, daar zie je direct waarop gezocht wordt. Grote kans dat de 
vragen daar ook over gaan. Begin met die vragen! 

 
3. Een vlotte kennisorganisatie
Kennismanagement vraagt om een goed geoliede kennisorganisatie. We zeggen het vaker: als dat niet 
geregeld is dan heb je niets aan je kennisbank. Als je de kennis niet onderhoudt dan is deze in no time 
outdated en dat helpt niet bij het in één keer goed beantwoorden van vragen.
 
Het spoedproces is een proces dat in deze periode extreem belangrijk is. Er verandert dagelijks van alles 
en daar moet iedereen van op de hoogte zijn, ongeacht waar je zit. De update die wordt gedeeld moet dan 
wel kloppen én op tijd bij de medewerkers zijn. Alleen dan vertrouwen zij er op vertrouwen en voorzien ze 
de klant van de juiste informatie.
 
Het feedbackproces is een andere. Medewerkers spreken klanten en die weten als geen ander wat ze 
nodig hebben om de klant goed te helpen. Hun betrokkenheid en feedback is daarom goud waard. Bij het 
verwerken van feedback zijn duidelijke afspraken over prioriteiten erg belangrijk. Welke feedback wordt 
als eerste opgepakt en draagt direct bij aan het doel? Hoe communiceer je dat naar de gebruikers? Dat is 
wat nu belangrijk is. Natuurlijk geldt dit ook voor het proces van aanleveren van nieuwe kennis en voor de 
periodieke review.

Een vlotte kennisorganisatie vraagt het volgende van je organisatie: een duidelijke visie, duidelijke 
afspraken, betrokken kenniseigenaren en een daadkrachtig team van content specialisten. 
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http://turfmaster.nl
https://contexta360.com


4. Klare taal
Besteed aandacht aan de schrijfwijze van de geschreven content. Hou het kort, bondig en duidelijk. Zorg 
dat de verwachting goed gemanaged wordt, gebruik geen twijfeltaal.  Zorg dus ook dat je goede content 
specialisten hebt die de kennis schrijven en beheren. Daarmee maak je echt het verschil. Aandacht voor 
vindbaarheid, bruikbaarheid maar ook consistentie en natuurlijk betrouwbaarheid zijn daarbij key. 
Heb je die capaciteit momenteel niet beschikbaar? We helpen je graag!
We kunnen het content schrijven en beheren (tijdelijk) van je overnemen. Kijk maar eens naar de 
mogelijkheden voor “Content as a Service” op onze website. 
Heb je wel mensen beschikbaar maar zijn die nog niet op het juiste niveau? We verzorgen graag een 
workshop om de vaardigheden op te poetsen. De mogelijkheden vind je onder Workshops Klantgericht 
(Micro-)Content Schrijven op onze website. 

Wat levert het op?
Het fijne is dat er meestal ook een goede business case te maken is. Onderstaande baten zijn daar 
onderdeel van:
 Team snel en makkelijker uitbreiden, omdat de kennis gedeeld wordt
 Minder druk op de medewerkers die alles weten en die nu minder makkelijk te benaderen zijn
 Kortere gesprekken, klant krijgt sneller het goede antwoord
 Klant hoeft maar één keer contact op te nemen
 Kortere inwerktijd
 Meer online opvangen
 Blije medewerkers
 En last but not least: blije klanten!

Overige diensten die nu handig van pas komen:

 

Chatbotdesign en klantgericht chatbotschrijven
Een perfecte manier om de robot uit de mens te 

halen, zeker nu!

Workshop visie en strategie op 
kennismanagement
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