Klanten verwachten snel en in één
keer het juiste antwoord op hun
vragen. Maar dat is nog niet altijd
eenvoudig. Toch is bij Zilveren Kruis
het aantal foutieve antwoorden op
klantvragen te verwaarlozen.
Benieuwd hoe Zilveren Kruis dat
voor elkaar kreeg? En niet alleen dat,
maar ook de klantverwachtingen
steeds weer weet te overtreffen?
We spreken met Jorik van der Hoek,
Manager Content Management, en
met Maarten Kreft, Product Owner
Kennismanagement bij Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis gaat voor de 9+ klantervaring
Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar van Nederland en onderdeel van
Achmea. Binnen Zilveren Kruis is de digitale transformatie flink op dreef: de
klantvraag moet overal juist en volledig worden beantwoord, of dat nu via de
telefoon, de website, chat of welk kanaal dan ook is.
Jorik en Maarten werken beiden op de afdeling Content Management. Deze
afdeling is eigenaar van de klantvraag en zorgt voor de servicecontent die de
vraag beantwoordt. Met de kennisbank die steeds verder wordt doorontwikkeld
wil Zilveren Kruis de klant altijd een 9+ klantervaring bezorgen.

Kennismanagement verbeteren werd het startpunt
Jorik: “Ik werk inmiddels ruim vijf jaar bij Zilveren Kruis en startte destijds in het project
om het kennismanagement te verbeteren. We gingen aan de slag met de kennisbank,
die in de loop der jaren steeds onoverzichtelijker was geworden. Ik begon in het project
als senior redacteur. Later werd ik product owner kennismanagement en uiteindelijk
manager van de afdeling.”

Help, waar moeten we beginnen?
Jorik vertelt verder: “We begonnen voortvarend, door te kijken wat de
meestgestelde vragen waren en bij welke vragen een backoffice nodig was.
Daarna liepen we een beetje vast en besloten om een onafhankelijk extern
bureau te vragen om ons te helpen. Dat werd TKC digital.
TKC heeft ons met name geholpen in de beginfase. Analyseren, nadenken en
plannen. Vragen als ‘Hoe willen we dit aanpakken?’ en ‘Wat willen we nou eigenlijk
bereiken?‘ beantwoordden we met elkaar. Daarna begonnen we met de eerste
herschrijfacties. We kozen ervoor om bestaande content aan te pakken, zodat we
snel resultaat zouden zien. We begonnen klein, met één redacteur. Toen de basis
goed was, volgden er snel meer en werd de afdeling uitgebreid.”
Maarten: “Ik heb eigenlijk het stokje van Jorik overgenomen. Ook ik ben ooit
gestart als redacteur en werd daarna product owner kennismanagement.
Ik ben verantwoordelijk voor Brein, onze kennisbank. Die bouw ik verder uit en
werk aan de doorontwikkeling. Denk aan het verwerken van gebruikerswensen
of het aansluiten van de chatbot. Ook kijk ik naar nieuwe ontwikkelingen zoals
voice apps. Maar nu loop ik misschien wat te hard van stapel! Laten we eerst
teruggaan naar de begindagen van de nieuwe kennisbank.”

Kennisbank helpt medewerkers met veel én weinig ervaring
Met TKC aan boord was de eerste stap een plan van aanpak. Hoe zorg je voor
een oplossing waarmee je je klanten snel en goed kan helpen? Jorik: “Je moet
weten dat ons klantcontact zo goed als verdubbelt tegen het einde van het
jaar. Alleen tussen half november en eind december kun je overstappen van
zorgverzekering. Veel klanten nemen in die periode contact op. Tijdens de
zorgcampagne wordt ons vaste medewerkersbestand aangevuld met mensen
die tijdelijk bij ons komen werken. In korte tijd moeten zij ook met de complexe
materie uit de voeten kunnen. Naast een opleiding is een goede kennisbank
de oplossing.”

“Naast een
opleiding is
een goede
kennisbank
de oplossing”

In de kennisbank zet je alleen informatie die voor klanten
belangrijk is
“Een belangrijk onderdeel van die eerste fase was om helder te krijgen waarvoor
je nu eigenlijk de kennisbank gebruikt”, vult Maarten aan. “Onze stelregel is dat de
kennisbank alleen klantrelevante informatie mag bevatten. Roosters of andere
interne informatie hoort er dus niet in thuis en zet je bijvoorbeeld op intranet.“
“Ten tweede is de klantvraag erg belangrijk. TKC was daar vrij strikt in, en terecht.
Je moet schrijven vanuit de klantvraag, en niet vanuit de medewerker. Wat
vragen klanten nu echt, en wat is daar dan het antwoord op? Op die manier
kun je ook een FAQ opstellen. Iedereen weet dit, maar zelfs nu nog moeten we er
soms op hameren.”

“Onze stelregel is dat de kennisbank alleen klantrelevante
informatie mag bevatten. Roosters of andere interne
informatie hoort er dus niet in thuis.“

Eerst een goede voorbereiding, daarna snel meters maken
“Doordat TKC veel tijd stopt in de eerste fase, maak je daarna snel meters. Bij ons
gold dat dubbel. We startten namelijk aan het einde van het jaar, dus we plukten
de vruchten pas tijdens de zorgcampagne een jaar later. Tijdens de uitgebreide
analyse werd ons doel om met 20% van de informatie op de kennisbank 80% van
de vragen te kunnen beantwoorden. Denk aan vragen over vergoedingen voor
fysiotherapie, of voor brillen en lenzen.
Dat dit de juiste aanpak was, bleek een jaar later. Een telefonisch onderzoek
toonde aan dat we 86% van de vragen juist en volledig beantwoordden, een
enorme stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Nog een jaar later zaten we
boven de 90% en het jaar daarna was een onderzoek niet eens meer nodig
vanwege de goede resultaten!”

Vroeger was alles beter? Handel op basis van data
“We monitoren het gebruik van de kennisbank en we zien een hogere FTR (First
Time Resolution). Het bewijs dat een kennisbank werkt. Toch kostte het in het
begin wel moeite om iedereen de kennisbank te laten gebruiken. Voor collega’s
die al lang bij ons werken was het een grote verandering. Maar toen ze zagen
dat een groep nieuwe medewerkers door de kennisbank razendsnel up to speed
was, zag je dat iedereen enthousiaster werd.
Natuurlijk heb je nog steeds wel eens discussies. Om te verbeteren gebruiken
we nu data vanuit de kennisbank. Zo zien we welke artikelen veel of juist weinig
worden gebruikt, en op welke onderdelen veel feedback komt. Op die manier
handelen we dus niet op basis van meningen, maar op basis van volume en
feiten.”

Blije klanten zijn het doel
Natuurlijk: als het goed is merkt de klant zelf juist niets van al het harde werk aan
kennismanagement, maar wel van het resultaat. Maarten: “We horen dat klanten
zich beter geholpen voelen. Zelf zien we ook dat antwoorden vaker in de taal van
de klant worden gegeven, ook door junior collega’s.
Zeker tijdens het eindejaarswerk plukken we daar de vruchten van. Vroeger
kregen tijdelijke medewerkers een opleiding van drie weken, puur stampen op
kennis. Nu is parate kennis minder belangrijk en krijgt de klant toch tijdens de
drukke en belangrijke periode snel het juiste antwoord.
In de opleiding staat niet meer de inhoudelijke kennis centraal, maar hoe je een
antwoord het beste vindt. Bovendien kunnen we zo in de opleiding veel meer
aandacht besteden aan hoe je de klant op de juiste manier te woord staat. Winwin dus!”

“In de opleiding staat niet meer de inhoudelijke kennis
centraal, maar hoe je een antwoord het beste vindt.“

Met 2.000 gebruikers heb je een flinke club ambassadeurs
nodig
Op de vraag wat hij in een volgend project anders zou doen, is Jorik duidelijk.
“We hadden vanaf dag één meer draagvlak moeten creëren en onze
ambassadeurs beter in moeten zetten. We hadden nu op zo’n 2.000 gebruikers
maar een klein groepje ambassadeurs. Volgende keer zou ik veel meer mensen
inzetten en eerder starten. Er meer een gezamenlijk traject van maken. Het
sentiment is dan vooraf ook veel positiever verwacht ik.
Ik zou ook zelf vaker teams en afdelingen bezoeken. Later hebben we ingezet
op ludieke filmpjes en andere communicatie, zoals nieuwsbrieven. Ik dacht wel
eens: worden ze er niet gek van? Maar nee, juist niet, je merkt echt dat het werkt.
Speelt er even iets negatiefs, dan haal je daar direct de angel uit met de juiste
communicatie.”

Van slechtste naar beste van de klas is iets om trots op te zijn!
“Wat ik persoonlijk echt super gaaf vind, is de enorme ontwikkeling die we hebben
doorgemaakt”, zegt Jorik. “We worden nu gevraagd voor de expertgroups
van TKC. Bijvoorbeeld na afloop van het KMM waarin we ons verhaal vertelden,
werden we heel veel benaderd door collega’s van andere organisaties. Dat geeft
ons vertrouwen dat we op de goede weg zitten en zelfs andere kunnen helpen
met ons verhaal .”

Nieuwe ontwikkelingen geven nieuwe energie
Succes geeft je vleugels, daar is Maarten het helemaal mee eens. “We lopen op
bepaalde vlakken inmiddels zelfs voorop, daar ben ik echt trots op. Bijvoorbeeld
als je kijkt naar koppelingen tussen de site en onze chatbot. Heel grappig: het
begon eigenlijk met ‘we moeten iets met een chatbot’. Toen we ons daarin
gingen verdiepen, bleek dat we de informatie uit de kennisbank super makkelijk
konden gebruiken voor de bot. Nu zetten we de antwoorden uit de kennisbank
ook in voor chatdialogen.
Een ander tof voorbeeld waaruit blijkt dat we het goed doen, is dat nieuwe
informatie uit onze kennisbank in no time terug te vinden is op de socials. Onze
collega’s die klantvragen via social media beantwoorden, knippen en plakken
de antwoorden uit de kennisbank vrijwel zonder aanpassingen. Dat betekent dat
deze ene bron dusdanig goed is dat je ‘m overal voor kunt inzetten.”

“Een ander tof voorbeeld waaruit blijkt dat we het goed
doen, is dat nieuwe informatie uit onze kennisbank in no time
terug te vinden is op de socials.”

Ontdek de kracht van kennismanagement
Jorik en Maarten draaien inmiddels allebei al een aantal jaar mee. Welke tips
hebben ze voor bedrijven die aan de slag willen met kennismanagement?
“Onderschat het niet! Zeker als je niet helemaal from scratch hoeft te beginnen,
ga je vaak te snel direct aan de slag. Begin bij het begin en duik niet gelijk
de inhoud in. Anders is de kans groot dat je halverwege terug moet naar de
tekentafel.
Aan de andere kant: probeer ook weer niet alles voor de volle 100% uit te denken,
want dan begin je nooit. Bedenk hoe je snel een paar flinke klappers kunt maken
en stuur vervolgens bij waar nodig. Fouten maken mag, want zo zie je direct wat
anders moet en ga je onder aan de streep sneller.”

Ontzettend leuke samenwerking Zilveren Kruis en TKC digital
TKC is bij het opzetten van de kennisbank vooral in de beginfase betrokken
geweest. Toch bestaat er tot op de dag van vandaag een intensieve en vooral
leuke samenwerking. Jorik: “We hebben nu veel contact voor de Oracle Knowledge
Advanced (OKA) user group. Dit zijn allemaal gebruikers van hetzelfde platform. TKC
brengt dus gebruikers, maar ook de leverancier bijeen. Dat is echt super waardevol,
want op eigen houtje is dat lastig. Ook zijn we bijna altijd aanwezig bij de KMM’s
(Kennismanagement Meet-up), en halen daar telkens iets uit wat we zelf kunnen
gebruiken.
Wij zijn ook enthousiaste deelnemers aan de Executive Round Table (ERT) van TKC. Je
ziet dat zowel TKC als de deelnemers daar niet zitten om eigen spullen te verkopen,
maar juist om verbinding te zoeken en vraagstukken te bespreken. Er zijn ook alleen
maar deelnemers bij die ver zijn met kennismanagement, dus je leert echt van elkaar.
Dit helpt ons enorm, want kennismanagement is natuurlijk nooit af. Zo blijf je
eeuwig puzzelen hoe je kennismanagement optimaal inzet met de bijkomende
veranderingen binnen je bedrijf. En dat maakt onze baan nou juist zo leuk!”
Als Product Owner is Maarten verantwoordelijk voor het
kennismanagement van Zilveren Kruis. Een rol met een mooie mix
van content en techniek. Samen met IT-ontwikkelaars denkt hij na
over de doorontwikkeling van de kennisbank. En met een team van
contentspecialisten zet Maarten dagelijks complexe materie om
naar begrijpelijke taal voor de kennisbank en chatbot.

Als Manager Content Management bij Zilveren Kruis geeft Jorik leiding
aan een team van 18 redacteuren, die naast kennismanagement
ook opgesteld staan voor onder meer online webredactie,
chatbots en personalisatie. Dit vanuit een eigen achtergrond als
communicatie- & (nieuwe) mediaprofessional, en jaren werkervaring
als contentspecialist. Bij deze combinatie van coaching en inhoud in
zijn rol voelt Jorik zich opperbest!

TKC is hét kennismanagementbureau van Nederland. Al 15 jaar helpen wij grote
bedrijven om hun klantenservice te verbeteren.
Ons team bestaat uit business consultants, technisch consultants en content
consultants die de gedeelde passie hebben om de dienstverlening van elk bedrijf
te verbeteren! We nemen je mee in het bedenken van de juiste kennismanagement
strategie, helpen je bij het leveren of het implementeren van een nieuw systeem
of zorgen dat je bent voorzien van de juiste service content via elk kanaal. Zo
beantwoord jij al je klantvragen in één keer goed!

