
Callcentermedewerkers worden vaak belast met veel terugkerende en simpele 
taken. Medewerkers die de hele dag saai en hetzelfde werk doen worden zo bijna 
zelf een robot. Herkenbaar? 

Maak dan het leven van je medewerker leuker en uitdagender door de 
simpele taken te automatiseren. Eigenlijk door de robot uit de medewerker te 
halen zodat de medewerker zich op andere soorten gesprekken kan richten. 
Gesprekken die meer waarde toevoegen en waarbij menselijke ondersteuning 
essentieel is. Hoe mooi zou het zijn als de robot en de medewerker samen de 
klant helpen dat beiden doen waar ze goed in zijn. 

Al meer dan 57% van de consumenten is geïnteresseerd in het gebruik van 
chatbot en waarderen deze gesprekken positief. 

Stel je eens voor wat het voor jouw contactcenterorganisatie zou betekenen 
als 80% van alle routinevragen door een bot worden beantwoord? En wat dat 
betekent voor de ruimte die vrijkomt in het contactcenter voor je medewerkers 
om de klant de aandacht te geven die hij verdient? Bereken eens wat dit je zou 
besparen, maar vooral in toegevoegde waarde voor je klant. 

Uit onderzoek blijkt dat klanten die in één keer goed en persoonlijk geholpen 
worden je zullen aanbevelen en dat zij langer klant blijven. De moeite waard dus 
om te onderzoeken op welke punten dat voor jou van toepassing is zodat je je 
echt kunt onderscheiden van de concurrent. 

Geen tijd te verliezen toch? Maar hoe haal je nou die robot uit de mens?

Of robots de wereld overnemen?

HAAL DE ROBOT
uit de mens



Is de beste klantenservice
geen klantenservice?

“Het aantal digitale
klantinteracties stijgt

met 40% in 2021.”

Volgens een voorspelling van
Ian Jacobs (Predictions 2021,
oktober 2020) stijgt het aantal
digitale klantinteracties met
40% in 2021. Door de pandemie
ontstond er een trend waarbij we
afhankelijk werden van online winkelen,
digitale financiële diensten en virtuele zorg. Dat zal ook niet meer teruggaan 
naar hoe het was. Het gebrek aan persoonlijke diensten dwong veel klanten 
om digitale kanalen te gebruiken om met merken te communiceren, en klanten 
zullen deze kanalen blijven gebruiken. 

Maar stel je nu voor dat je zo duidelijk, goed en volledig bent in je 
dienstverlening, dat je klanten nooit vragen hebben. Dan heb je helemaal geen 
klantenservice nodig. Dit is wat Bill Price oppert in zijn boek The Best Service 
is No Service. Hij stelt dat een klantenservice alleen bestaat omdat een bedrijf 
dingen fout doet. Als je dat weet te voorkomen, hebben klanten geen service 
nodig en is de klanttevredenheid optimaal. Zo heb je meer tijd voor je klanten 
die het echt nodig hebben, en dat is een belangrijke missie.
 
Dit is een mooi streven maar in onze ogen is dit in de praktijk een utopie. 
Natuurlijk beperk je het liefst het aantal vermijdbare vragen, maar voorkomen 
dat klanten contact opnemen is niet altijd wenselijk. Er zijn altijd klanten die iets 
niet begrijpen of toch nog een vraag stellen die je niet had voorzien. En als een 
klant persoonlijke hulp nodig heeft of als er emotie bij komt kijken, dan wil je 
iemand spreken die begrip toont en je oprecht helpt. 

In 2021 stijgt dus ook de behoefte naar een empathische service. Wij 
vinden daarom dat je altijd klaar moet staan voor je klant. Persoonlijk voor 
die onderwerpen waar dat belangrijk is voor de klant en automatiseren waar 
het kan. Complexe en persoonlijke situaties vragen om een expert. En dat is 
vandaag de dag nog altijd de mens. Een mens kan namelijk iets wat een robot 
niet goed kan: een empathisch gesprek voeren. 
Als je die robot uit de mens haalt, maak je de mens nog menselijker. 
En dat resulteert altijd in een betere klantbeleving en dus een hogere 
klanttevredenheid. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!

 



DENK VANUIT DE KLANT
Waar begin je als je de robot uit de mens wilt halen? Wij adviseren om te 
beginnen met het inventariseren van de vragen die je klant je stelt. Analyseer je 
data, vraag het je medewerkers en breng in kaart hoe je klant de vraag stelt en 
wat hij zegt. Maak daarbij inzichtelijk welke vragen telkens terugkomen. 

Vanuit je analyse identificeer je vervolgens welke vragen om menselijke 
ondersteuning vragen, maar ook welke je kunt automatiseren. Je kunt zelfs 
verder redeneren en bepalen welke vragen vermijdbaar waren zodat je deze kunt 
elimineren. Om een onderbouwde keuze te maken in welke vragen je persoonlijk 
wilt beantwoorden en welke vragen je automatiseert of zelfs elimineert, 
gebruiken wij twee modellen: de Value-Irritant Matrix en de Content Priority 
Matrix.

 

Met de Value-Irritant Matrix zie je welke vragen de meeste waarde hebben voor 
je klant én voor de organisatie. Zo weet je direct welke vragen je persoonlijk wilt 
afhandelen. In de matrix staat op de horizontale as de waarde voor de klant, en 
op de verticale as de waarde voor de organisatie. Je focus ligt vanzelfsprekend 
op de vragen die in het kwadrant rechtsboven vallen, want die hebben voor 
zowel de klant als de organisatie veel waarde. Contacten die zowel een lage 
klantwaarde als lage organisatiewaarde hebben, wil je voorkomen.

Contacten die voor de klant wel waarde hebben, maar niet voor de organisatie, 
ga je waar mogelijk automatiseren. Tot slot wil je de contacten vergemakkelijken 
die voor klanten weinig waarde hebben, maar voor de organisatie veel. Denk 
bijvoorbeeld aan het leveren van feedback op een product of service. Dit is voor 
de klant een extra effort, maar voor het bedrijf heel waardevol. Probeer dit voor 
de klant zo makkelijk mogelijk te maken door dit te verweven in de klantreis.

De Value-Irritant Matrix geeft aan waar persoonlijk 
klantcontact waarde toevoegt
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Waarde voor de klant

Verbeteren / simpel maken

Elimineer

Irritant voor de klant, maar waardevol voor 
de organisatie. 
Bijvoorbeeld een formulier makkelijker 
maken

Irritant voor de klant en voor de
organisatie. Los de oorzaak op: 
Bijvoorbeeld een communicatiefout

Waardevol voor de klant en de
organisatie. 
Bijvoorbeeld melden van overlijden,
oplossen complex probleem

Waardeevol voor de klant, maar
irritant voor de organisatie. Zorg voor
laagdrempelige selfservice.
Bijvoorbeeld antwoord op statusvragen

Aanmoedigen

Automatiseren

Een ander model dat wij gebruiken is de Content Priority Matrix. Door de vragen 
in deze matrix te plaatsen maak je inzichtelijk welke vragen je het beste als eerste 
automatiseert. Op de verticale as van de matrix staat het volume, oftewel hoe 
vaak een bepaalde vraag voorkomt. Op de horizontale as staat de complexiteit, 
oftewel hoe moeilijk het is om deze vraag te beantwoorden. Alle vragen in 
het kwadrant ‘hoog volume – simpel te beantwoorden’ kun je potentieel 
automatiseren. Door daarop in te zoomen en keuzes te maken, maak je gericht 
de stap naar het geautomatiseerd beantwoorden van deze vragen. Ook hier kom 
je vragen tegen die je kunt voorkomen. Daarbij gebruik je dezelfde methode om 
te prioriteren. 

Vragen analyseren met de Content Priority Matrix

Complex Simpel

Low Volume

High Volume



Prioriteer je kennis
Perfecte, persoonlijke en memorabele service
Een persoonlijk gesprek is hét moment om een vraag in één keer goed te 
beantwoorden en te werken aan een perfecte klantbeleving, die waarde 
toevoegt en die een klant zich herinnert. Dat zijn de moments of truth die 
leiden tot loyale klanten en die klanten doorvertellen. De data die voortkomt 
uit de gesprekken die medewerkers met je klant voeren zijn de basis voor elke 
verbetering. Gun je medewerkers en dus ook de klant de juiste ondersteuning 
om daarin uit te blinken. Persoonlijke gegevens van de klant, historie, 
bijzonderheden over deze klant, grip op de gemaakte afspraken en de juiste 
kennis zijn daarbij onontbeerlijk. 

Automatiseer
Gebruik data ook om keuzes te maken uit de lijst met vragen die zich lenen 
voor automatisering van beantwoording. Zoals gezegd zijn dat in eerste 
instantie de simpele vragen die in grote volumes voorkomen én die zich er 
voor lenen. Denk bijvoorbeeld aan statusvragen. Match deze met een analyse 
op het zoekgedrag in je digitale kanalen. Waar zoeken klanten online op? 
Welke vragen stellen ze aan de chatbot of in de live-chat? Welke van die 
vragen eindigen in het contactcenter maar zijn eigenlijk potentiële kandidaten 
voor automatisering? Dát is je low hanging fruit. Daar begin je mee!

Er zijn diverse technologieën op de markt die je daarin kunnen voorzien. 
Nu is het moment om op basis van het type vraag te bepalen welke vorm 
van technologie daar de juiste oplossing voor is. Hierbij komen chatbots, 
Robotic Process Automation (RPA) en intelligent advisors, maar ook 
artificial intelligence om te hoek kijken. Door gebruik te maken van deze 
technologieën verspil je uiteindelijk minder kostbare tijd van je mensen. 
Bijkomend voordeel is dat er ook minder fouten worden gemaakt. Een bot 
haalt altijd de juiste informatie op en geeft daarom altijd de juiste en meest 
actuele informatie door.  
Het succes staat of valt bij een grondige gedetailleerde analyse die zich 
vertaalt in een slim ontwerp van de gewenste situatie. Belangrijke tip hierbij 
is: voorkom doel-middel-verwarring. Met andere woorden: een chatbot of 
AI is geen doel op zich, het zou faciliterend moeten zijn in een succesvolle 
customer journey. Impactvol beginnen vanuit een goede basis maakt 
vervolgens uitbouwen naar nieuwe thema’s makkelijker.
 

Elimineer de overbodige vragen
Van overbodige en vermijdbare vragen wordt niemand blij. Sterker nog, ze 
beïnvloeden de klanttevredenheid negatief. Probeer deze te elimineren. 
Een paar simpele voorbeelden zijn: Een fout in een brief. Een factuur die 
niet duidelijk is. Inconsistente communicatie in verschillende kanalen. Een 
technisch probleem. Of een product dat steeds kapot gaat. Pak de oorzaak 
van deze vragen aan door het continu verbeterproces te activeren en los ze 
op zodat de vraag niet meer gesteld wordt. Daar kan geen klantcontact tegen 
op! 

Bovenstaand vraagt om een strategische visie op klantcontact die zicht 
vertaalt naar waardecreatie in customer service. Kies voor de beste mix 
van technische mogelijkheden, de juiste content en de optimale inrichting 
van je kennisorganisatie. Daarmee maak je de slag naar een klantgerichte 
organisatie die echt waarde toevoegt voor de klant en dat betaalt zich altijd 
terug.

Van cost center naar value center

Menselijke ondersteuning Automatiseren Elimineren

Intern Selfservice

Chatbot

Intelligent advisor

RPA

............

Continu
verbeteren



Welke aanpak je ook kiest, door de robot uit de mens te halen creëer je ruimte 
voor je medewerker voor een persoonlijk gesprek op de momenten die er toe 
doen. Dat betekent ook dat er meer van deze medewerkers wordt verwacht want 
ze moeten leren omgaan met meer complexe of zelfs gevoelige vraagstukken. 
Zorg er op die momenten voor dat je contactcenter is uitgerust met de juiste 
mix van mensen, techniek, content en kennismanagement. Dat is zeker geen 
overbodige luxe. Hoe je deze mix inzet, is aan jou. Jij bepaalt per klant, per 
doelgroep of per type vragen welke oplossing het beste past bij jouw merk.

De robot uit de mens halen is geen eenmalige actie. Het is een continu proces 
dat vraagt om de juiste focus. Je hebt altijd te maken met verandering en dus 
nieuwe klantvragen. Zorg voor het juiste inzicht, de juiste data en je gaat zien dat 
de patronen zich herhalen. 
Het ritme waar je in terecht komt is als volgt:

Identificeer de klantvraag 
Zorg continu dat je medewerker op de juiste manier is uitgerust om 
klantvragen te beantwoorden en dat je kennisorganisatie daarop aansluit
Maak de prestaties inzichtelijk met relevante data
Analyseer welke klantvragen om menselijke ondersteuning vragen  
Bepaal welke klantvragen je kunt automatiseren
Bepaal welke vragen je kunt elimineren en trigger het continu 
verbeterproces 
Repeat!

• Delivering your customer experience across multiple channels
• Seamless interaction between chatbots & agents
• Knowledge management boring? No way!
• Remove the bot from the human
• How to talk to strangers in service
• Is the best service no service?
• Conversational content is king
• Be pro-active in service
• Data management in service

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Service Tomorrow bestaat dit jaar uit een reeks van 9 webinars die allemaal 
gericht zijn op het thema “Remove the bot from the human”. Experts uit de markt 
nemen je mee in de wereld van techniek versus mensen. De volgende thema’s 
komen aan bod:

Tijdens deze interactieve online afleveringen inspireren we je met onderwerpen 
als klantbeleving, RPA, BOT-technologie, content, kennismanagement, data 
en strategische inzichten. Ons doel hiermee is dat je geïnspireerd wordt en iets 
leert waar je zelf concreet mee aan de slag kunt, zodat ook jij de robot uit jouw 
mensen kunt halen. Alle afleveringen zijn live wat het mogelijk maakt om met de 
experts in gesprek te gaan.

Heb je vragen? Mail dan naar meriam@tkcdigital.com

Ben je benieuwd naar de temperatuur van jouw kennisorganisatie? 
Doe dan de kennismanagementtest  en ontdek aan de hand van ons

Maturity Model waar nog aan kan worden gewerkt om een nóg betere
service te leveren.

Meer Robots, meer menselijkheid!

Bedrijven die succesvol zijn in functionele én 
emotionele bonding hebben een retentie ratio van 80% 
ten opzichte van 30% bij bedrijven die dit niet hadden.

Haal de robot uit de mens. Hoe dan?

Join Service Tomorrow

Schrijf je in voor Service Tomorrow

http://maturity.tkbc.nl/register
http://www.tkcdigital.com/service-tomorrow/ 


TKC helpt bij het bedenken en implementeren van bovengenoemde proces met 
als doel om klantvragen in één keer goed te beantwoorden en daarvan te leren. 

We hebben 3 teams die klaar staan om je daarbij te helpen: 

Hulp nodig?

1. Business consultants /
Kennismanagement 
consultants:
analyse, strategie en
implementatie

2. Service content consultants/ 
Conversational dialogue 
specialists: 
online content creatie, content 
creatie voor interne kennisbanken 
en chatbots

3. Technical consultants: 
portalwerk, inrichting 
kennistechnologie en 
chatbots

Geschreven door:
Tinky Bart, CEO @ TKC digital 
Meriam Boorsma, Digital Marketeer @ TKC digital 
Pauline van der Waal, Content Schrijfster @ TKC digitalTKCDIGITAL.COM


