


Klanten worden steeds veeleisender. Ze 
verwachten razendsnel en in één keer het juiste 
antwoord. Lukt dat niet, dan heeft dit direct 
een negatieve invloed op de klanttevredenheid. 
Toch is het nog wel eens een uitdaging om 
direct de goede informatie te vinden. Zo 
ook voor de Nederlandse leverancier van 
keukenapparatuur en consumentenelektronica 
ATAG Benelux. 

Om de klant antwoord te geven, zochten 
medewerkers van het contactcenter van ATAG 
Benelux op allerlei verschillende plekken naar 
informatie. Er waren te veel bronnen, die elkaar 
ook nog konden tegenspreken. ATAG Benelux 
besloot daarom om een nieuwe kennisbank 
op te zetten; werken vanuit één omgeving met 
slechts één bron.
Kort geleden werd de champagnefles ontkurkt 
bij de livegang van deze kennisbank. Maar hoe 
ziet zo’n traject er nou precies uit? Hoe lang 
duurt het? En voor welke valkuilen moet je 
oppassen? Nicoline Gerritsen, Manager OPEX / 
Knowledge Manager, vertelt.

ATAG Benelux is een vooraanstaande leverancier van keukenapparatuur en consumentenelektronica. 
‘We zijn een Nederlands bedrijf en verkopen keukenapparatuur onder de merken ATAG, Pelgrim, 
ETNA en ASKO. De verkoop van keukenapparatuur verloopt via keuken- en elektrovakzaken, 
elektroketens, online spelers en via de keukenindustrie. Met het merk Hisense is ATAG Benelux 
actief in consumentenelektronica. De organisatie telt momenteel meer dan 450 medewerkers en is 
gevestigd in Duiven. Er is tevens een vestiging in Denderhoutem (België) waar zo’n 45 medewerkers 
werkzaam zijn.’

Klanten kunnen via verschillende kanalen contact opnemen met ATAG Benelux. Natuurlijk 
telefonisch, maar ook via live chat en email. Ook kunnen klanten zelf hun antwoord zoeken op de 
websites van de verschillende merken van ATAG Benelux.
Nicoline Gerritsen: ‘Vragen gaan bijvoorbeeld over storingen van de apparatuur, onderhoud, 
garanties of handleidingen. Met zoveel verschillende merken en apparaten is dit vrij complex. 
Heeft de klant een defect apparaat en lukt het niet om die met hulp van de online selfservice of de 
klantenservice weer aan de praat te krijgen, dan plannen we een monteursbezoek in.’ 
Om de rest van alle klantvragen te beantwoorden heeft ATAG Benelux een contactcenter met 
zestig werkplekken en in totaal zo’n negentig contactcentermedewerkers. Vanwege COVID-19 
werkt iedereen vanuit huis. Het contactcenter bestaat uit verschillende teams, zoals B2B en B2C, 
verkooponderdelen en consumentenbelangen. 

De aanzet tot het kennismanagementproject ontstond eind 2017 tijdens een afstudeeropdracht. Een 
stagiair van de HAN University of Applied Sciences deed onderzoek naar het functioneren van de 
klantenservice van ATAG Benelux. 
Zijn conclusie was dat een medewerker te veel bronnen had om snel de juiste informatie te vinden. 
Op dat moment maar liefst meer dan tien. Behoorlijk tijdrovend en arbeidsintensief, want hoe weet 
je dan waar je moet zoeken? En dat niet alleen, is de betreffende informatie nog up-to-date en juist?

Wie is ATAG Benelux?

Contact met de klantenservice: help, mijn vaatwasser geeft een foutcode!

Meer dan tien bronnen is veel te veel

Te lang moeten zoeken naar een antwoord;
frustratie voor de klant én de medewerker!



Om het project succesvol te maken, ging ATAG Benelux op zoek naar de voor hen beste 
kennismanagementsoftware en -partner. Eerst werd er een lijst met requirements opgesteld om 
verschillende aanbieders te vergelijken. Uiteindelijk viel de keuze op TKC digital en Freshworks.

‘Freshworks staat bekend om hun innovatieve karakter. In de Gartnerrapportage van 2020 staat 
Freshworks zelfs als enige bedrijf als ‘Visionary’ in het Magic Quadrant. Een extra argument om voor 
Freshworks te kiezen, omdat je hierdoor kunt meeliften op de nieuwste innovaties. 
Daarnaast is het systeem erg gebruiksvriendelijk, voor ATAG Benelux een belangrijke voorwaarde. 
Alleen dan weet je zeker dat medewerkers er echt mee gaan werken. Bovendien was de klik met TKC 
direct erg goed.’ 

Samen zorgden ATAG Benelux en TKC voor een succesvolle en vlotte implementatie van de 
kennisbank. De daadwerkelijke implementatie duurde van mei tot september 2020, maar natuurlijk 
is een goed begin het halve werk. 
Al begin 2019 werden de eerste stappen richting de nieuwe kennisbank gezet. Nicoline zelf maakt 
als Knowledge Manager sinds september 2019 deel uit van het team, naast haar rol van Manager 
Operational Excellence binnen ATAG Benelux.  

Nicoline Gerritsen: ‘Het project startte met een aantal workshops, bijvoorbeeld om de visie 
op kennismanagement te bepalen. Met een duidelijke visie kun je gerichter aan de slag en het 
voorkomt dat je direct in de praktische modus schiet. 
Toen het project startte, was de samenwerking tussen TKC en Freshworks nog heel pril. Dit maakte 
het voor ATAG Benelux best spannend, maar de consultants van TKC schakelden ongelofelijk snel en 
bouwden in korte tijd veel kennis en ervaring met Freshworks op. 
We zijn vooral heel blij dat TKC en ATAG Benelux het hele traject als een echt team hebben 
doorlopen. TKC nam ons mee in het project en hield ons bij de les als dat nodig was.’ 

Van het oplossen van een klacht naar een hoge NPS

Waarom ATAG Benelux koos voor TKC

Implementatie kennisbank in vijf maanden voor elkaar

Teamwork van ATAG Benelux en TKC makes the dream work

‘Met Freshworks weet je 
zeker dat je gebruik maakt 
van de meest innovatieve 

kennismanagementsoftware. Zo 
lift je automatisch mee met de 

laatste ontwikkelingen’
Nicoline Gerritsen, ATAG Benelux: 

Niet alleen het organiseren van informatie kon beter. In dezelfde periode stelde ATAG Benelux een 
Customer Experience Specialist aan en verschoof de focus van de klantenservice. 
Nicoline: ‘Was het hoofddoel in eerste instantie het beantwoorden van vragen en het oplossen van 
klachten, tegenwoordig zijn NPS (Net Promoter Score) en medewerkerstevredenheid belangrijke 
KPI’s. We willen blije en vooral loyale klanten en tevreden medewerkers.’ 
Klantcontact werd steeds belangrijker binnen de visie van de gehele organisatie. Daarom werd 
kennismanagement een strategisch project met als projectleider de manager van het contactcenter.



Voor een succesvol project was de kennis en expertise van een groot aantal collega’s nodig. ‘Door dit 
grote aantal mensen en de complexiteit heeft ATAG Benelux de projectorganisatie opgesplitst in een 
drietal teams. Zo was er het Knowledge Team, het Customer Contact Team en het Telephony Team. 
Daarnaast werkten we met een Overall Project Team. Hierdoor was er veel afstemming nodig, maar 
dit maakte wel dat iedereen betrokken was en het eindresultaat voor iedereen goed aanvoelde.
Het Onboarding Team van Freshworks had een belangrijke taak bij de implementatie. Met elkaar 
werden de processen gedefinieerd in een Structure of Work (SOW) en de werking binnen de Fresh-
applicatie bepaald. Op die manier kon de hele projectorganisatie op de juiste manier samenwerken.‘ 

De doelstelling van het project was om de contactcentermedewerkers één omgeving te bieden om 
relevante klantcontacten af te handelen. Daarbij is alle informatie beschikbaar in dezelfde bron, 
zodat het antwoord op de meest voorkomende vragen gemakkelijk te vinden is, ook voor klanten. 
Nicoline: ‘Dat is gelukt! Zo heb je in de kennisbank direct toegang tot de meestgestelde vragen en 
kun je gebruik maken van de zoekfunctie. Ook vind je alle handleidingen van de producten van de 
diverse merken van ATAG Benelux en kun je zoeken op foutcodes met bijbehorende uitleg. Mocht de 
klant er toch niet uitkomen, dan kan hij gemakkelijk contact opnemen met het contactcenter.‘ 
Doordat zowel de contactcentermedewerker als de klant sneller het juiste antwoord vindt, levert de 
kennisbank van ATAG Benelux veel op in de gehele klantcontactketen. Tevreden klanten én tevreden 
medewerkers bijvoorbeeld. 

Vanaf eind maart 2020 moest heel Nederland van de ene op de andere dag thuiswerken vanwege 
Covid-19. Dat gold ook voor de medewerkers van het contactcenter van ATAG Benelux. 
‘Natuurlijk was dit wennen, maar thuiswerken was niet voor iedereen helemaal nieuw. Vanuit de 
organisatie was de IT-ondersteuning zeer goed. Er was veel aandacht voor de techniek, maar ook 
voor de medewerkers. Desondanks was het een uitdaging om het hele project op afstand te doen. 
De implementatie van de kennisbank ging geheel volgens planning, toch liep de go-live van Fresh 
voor de contactcentermedewerkers twee maanden vertraging op. Gezien de complexiteit van de 
organisatie en de omstandigheden toch een fantastische presentatie.’

Nicoline houdt zich bezig met Operational Excellence continu verbeteren. Tijdens het project 
kwam ATAG Benelux best wat uitdagingen tegen, die ze meeneemt om een volgend project nog 
succesvoller te maken.
‘Natuurlijk hielden we rekening met de vakantieperiode in juli en augustus, maar toch konden 
bepaalde beslissingen niet genomen worden, omdat de proceseigenaar afwezig was. Was de 
proceseigenaar weer terug, dan was vervolgens de projectleider op vakantie. Dit leidde tot 
vertragingen die we niet hadden voorzien. 
Ook is de complexiteit van het project enigszins onderschat. De kennisbank is door de hele 
organisatie verweven en de implementatie van Fresh raakt het gehele contactcenter inclusief de 
ondersteuning vanuit IT. Normaal werkt ATAG Benelux met één projectteam waarin alle betrokkenen 
deelnemen. Door het grote aantal betrokkenen hebben we dit nu opgesplitst in drie kleinere teams, 
met ieder een eigen focus. Daardoor is het soms moeilijk om de consequenties van keuzes te 
overzien.  
Helaas werd de eerste go-live datum niet gehaald. In de testperiode waren functionaliteiten 
nog onvoldoende getest. Bij de tweede go-live datum waren de ambassadeurs nog niet volledig 
overtuigd van een succesvolle livegang. Dit was een te groot risico en de go-live werd wederom een 
paar weken uitgesteld. Toch is dit een voorbeeld hoe ATAG Benelux het de volgende keer ook zou 
doen. Wat vertraging, maar wel een optimaal eindproduct.’

ATAG Benelux was erg blij om het hele traject van A tot Z samen met TKC te doorlopen. Van het 
bepalen van de visie en hulp bij de implementatie tot het assisteren bij het schrijven van de FAQ’s, 
werk- en systeeminstructies.
‘Eerst zochten we uit wat de meestgestelde vragen waren. Door de informatie die het meest gezocht 
wordt als eerste in de kennisbank op te nemen, boek je snel resultaat. We bespraken de uitkomsten 
met het team waarna de Content Specialist de teksten allemaal via dezelfde structuur schreef. Nadat 
de multidisciplinaire Klankbordgroep is geraadpleegd, wordt de informatie gepubliceerd.
Na publicatie kunnen zowel medewerkers als klanten de informatie uit de kennisbank gebruiken om 
de klantvraag te beantwoorden. Ook worden de teksten gebruikt als zogenaamde canned responses, 
standaard antwoorden via email en chat. Ten slotte kijken we naar gegevens over het gebruik van de 
kennisbank om die weer verder te verbeteren.’
 

Samenwerken met de hele organisatie Met de nieuwe kennisbank profiteert de hele klantcontactketen

Livegang in coronaperiode

De belangrijkste lessen van het project

Doelgerichte aanpak en continu leren

Kennismanagement is niet
‘van de serviceafdeling’ maar van de hele 

organisatie!

Denk vanuit de klant en werk datagedreven



Nicoline is met de rest van het Overall Project 
Team ontzettend trots op de implementatie 
van Fresh. ‘Zodra klanten op de website op 
zoek gaan naar het antwoord op hun vraag, 
komen ze in een omgeving die er mooi uitziet 
en bijzonder gebruiksvriendelijk is. Dat laatste 
geldt ook voor de contactcentermedewerkers; 
vanuit één omgeving relevante klantcontacten 
afhandelen, een tevreden medewerker én een 
tevreden klant.’
 
Tot slot heeft Nicoline een compliment voor de 
organisatie zelf. ‘Een kennismanagementproject 
succesvol afronden in een periode van ruim een 
jaar is de champagne meer dan waard. Veel 
collega’s doen het project naast hun gewone 
werk, waardoor het belangrijk is continu de 
juiste prioriteiten te stellen. Hierdoor blijf je 
vooruitgang boeken, terwijl de operatie blijft 
doordraaien. Een geweldige prestatie.’
Ook is de nieuwe kennisbank weer een nieuw 
begin. ‘Allereerst zal ATAG Benelux dezelfde 
oplossing in België implementeren. Daarnaast is 
verder optimaliseren en digitaliseren belangrijk, 
zeker in deze tijd. Want het is natuurlijk leuker 
om blije klanten te helpen, dan klachten te 
krijgen.’ 

Super trots op het eindresultaat


