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Sponsors
De Strategic Decisions Monitor is een niet-commercieel initiatief dat mogelijk wordt gemaakt door de
volgende sponsors:

© Klantinteractie Research Centrum 2018

4

Inhoud
Inleiding

5

Samenvatting

6

Resultaten

7

Verantwoording

12

© Klantinteractie Research Centrum 2018

5

Inleiding
Onderzoek voor en door klantcontactprofessionals
De Strategic Decisions Monitor (SDM) peilt iedere maand de mening van klantcontactprofessionals
over een relevant thema. Het thema wordt bepaald in overleg met donateurs van KIRC. De vragenlijst
wordt via een korte online survey voorgelegd aan een panel van 400 professionals. Deelnemers aan
het onderzoek ontvangen de rapportage in hun mailbox.

Recente onderzoeken
In het afgelopen jaar zijn er in het kader van de SDM onderzoeken uitgevoerd naar de volgende
thema’s:
• Meten van klantbeleving
• Artificiële intelligentie
• Spraaktechnologie
• Self service
• Live Chat
• WhatsApp
• Trends in Customer Service
Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen op www.kirc.nl

Publicatie op klantcontact.nl
Aan de onderzoeksresultaten wordt aandacht besteed op klantcontact.nl. Voor deze publicaties wordt
in overleg met donateurs een artikel geschreven.
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Samenvatting
Inleiding
Contact centers in Nederland staan voor een grote uitdaging. Door het steeds complexer wordende
klantcontact neemt de behoefte aan hoogopgeleide medewerkers verder toe, terwijl de arbeidsmarkt
steeds krapper wordt. Hoe gaan zij hiermee om? In de Strategic Decisions Monitor van januari stond
dit onderwerp centraal. 54 klantcontactprofessionals gaven hun mening; het overgrote deel van de
deelnemers is contact center manager of supervisor van een (middel)groot contact center.

Vacatures
Gemiddeld genomen staan er ongeveer 10 vacatures open, bij een kwart zelfs meer dan 20. Twee van
de drie deelnemende contact centers geven aan dat het ze (heel) veel moeite kost om de vacatures
gevuld te krijgen. Met gevolgen voor medewerkers (toenemende werkdruk; 35%, meer verloop of
verzuim; 30%) en klanten (slechtere bereikbaarheid; 28%). Studenten, afgestudeerde HBO-ers (of
hoger) en herintreders zijn op dit moment de meest populaire kandidaten. Binnen nu en vijf jaar
verwachten de deelnemers meer te gaan werven onder HBO+- studenten en afgestudeerden.

Complexe contacten vragen om hoopopgeleide medewerkers
80% van de deelnemende contactcenters verwacht dat de complexiteit van het klantcontact verder zal
gaan toenemen. Dit verklaart mede de vraag naar hoogopgeleide medewerkers: driekwart geeft aan
minimaal een HBO-opleiding voor klantcontactmedewerkers te wensen. Op dit moment ligt het
gemiddelde opleidingsniveau bij de meeste (72%) van de contact centers echter op MBO-niveau.

Kennis en vaardigheden
De deelnemende contact centers zijn op zoek naar medewerkers met affiniteit voor klantcontact,
flexibele inzetbaarheid zijn en passend bij de cultuur van de organisatie. Klantgerichtheid, empathisch
vermogen en communicatieve vaardigheden zijn de meest gewenste skills. Ten aanzien van de
toekomst verwacht men dat het belang van deze skills alleen maar verder zal gaan toenemen,
daarnaast wordt verwacht dat er meer eisen gesteld zullen worden aan lerend vermogen,
oplossingsgerichtheid, analytische vaardigheden en multi-skilled vaardigheden.

Verblijfsduur en behoud
De gemiddelde verblijfsduur onder (HBO/WO) afgestudeerden is ongeveer 2 jaar, beduidend lager dan
bij huisvrouwen (4 jaar) of senioren (6 jaar). Eén op de drie HBO/WO-ers blijft zelfs korter dan een jaar.
Om de investering in kennis en opleiding in deze groepen toch rendabel te maken, investeren de
meeste contact centers vooral in loopbaan ontwikkeling, waardoor deze mensen weliswaar voor de
organisatie behouden blijven, maar het probleem van het contact center niet opgelost wordt. 30% van
de deelnemende contact centers neemt geen enkele maatregel om klantcontactmedewerkers te
behouden.
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Resultaten
Vacatures
Hoeveel vacatures zijn er op dit moment in uw organisatie voor
klantcontactmedewerkers? (n=54)
weet niet; 7%

geen; 17%

20 of meer; 22%

1 tot 5; 30%

10 to 20; 9%
5 tot 10; 15%

Hoeveel moeite kost het uw organisatie op dit moment om deze vacatures te vullen?
(n=41)
heel veel; 15%

heel weinig;

weinig; 17%

neutraal; 17%

veel; 51%

Wat zal volgens u het belangrijkste gevolg van het niet kunnen vervullen van vacatures
voor uw organisatie zijn? (n=40)
anders; 8%
meer herhaalverkeer;
verschuiving naar andere
kanalen;
slechtere bereikbaarheid;
28%

toename van de
werkdruk; 35%

meer verloop en/of
verzuim; 30%
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Resultaten
Werving
Uit welke van onderstaande groepen wordt door uw organisatie op dit moment het
meest geworven? (n=53)
schoolverlaters (voortgezet onderwijs, (V)MBO)

23%

(V)MBO-studenten

42%

HBO/WO-studenten

43%

HBO/WO-afgestudeerden

34%

herintreders, personen die terugkeren op de arbeidsmarkt

38%

senioren

6%

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

8%

huisvrouwen/huismannen

26%

Zal uw organisatie in de komende 5 jaar minder, (ongeveer) gelijk of meer uit
onderstaande groepen gaan werven? (n=49)
schoolverlaters (voortgezet onderwijs, (V)MBO)

41%

(V)MBO-studenten
HBO/WO-studenten

34%
6%

HBO/WO-afgestudeerden
herintreders, personen die terugkeren op de arbeidsmarkt

47%
44%
48%

14%

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

20%

huisvrouwen/huismannen

minder

38%

58%

18%

32%

51%
52%

22%

gelijk

22%
46%

48%

10%

senioren

12%

53%

meer
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Resultaten
Complexiteit, hoogstgenoten opleiding, voorwaarden
Verwacht u dat de complexiteit van het klantcontact in de komende 5 jaar zal
veranderen? (n=54)
het zal ongeveer gelijk
blijven; 19%
contacten worden minder
complex; 2%

contacten worden nog
complexer; 80%

Wat is de meest voorkomende/gewenste hoogstgenoten opleiding van uw
klantcontactmedewerkers? (n=54)
basis / voortgezet onderwijs
VMBO

11%

MBO
22%

HBO
WO/Universiteit

72%

39%
63%

7%
9%
meest voorkomend

gewenst

Aan welke van onderstaande voorwaarden moeten klantcontactmedewerkers in uw
organisatie voldoen? (n=54)
flexibel inzetbaar
bereidheid zich voor langere tijd te verbinden

44%
20%

passen bij de cultuur van de organisatie

43%

snel oproepbaar; geen lange reistijd
voldoende opleidingsniveau
affiniteit met de business van de organisatie

20%
19%

affiniteit met klantcontact
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Resultaten
Vaardigheden
Welke van onderstaande vaardigheden voor klantcontactmedewerkers zijn voor uw
organisatie het meest belangrijk? (n=54)
analytische vaardigheden
efficiency
commerciële vaardigheden
empathisch vermogen
communicatieve vaardigheden
sociale vaardigheden
zelfstandigheid
klantgerichtheid
lerend vermogen
flexibiliteit
oplossingsgerichtheid
multi-skilled vaardigheden

11%
7%
6%
48%
37%
6%
6%
52%
2%
6%
11%
9%

Hoe zal het belang van deze vaardigheden voor uw organisatie zich in de komende 5 jaar
ontwikkelen? (n=53)
analytische vaardigheden

6%

efficiency

45%
22%

commerciële vaardigheden

48%

19%

empathisch vermogen

40%

49%
62%

34%

48%

50%

42%
6%

58%

36%

58%

9%

oplossingsgerichtheid
multi-skilled vaardigheden

60%

4%

klantgerichtheid

flexibiliteit

19%

49%

zelfstandigheid 2%

lerend vermogen

30%

62%

communicatieve vaardigheden 2%
sociale vaardigheden

49%

58%

32%

43%
9%

57%
40%

minder belangrijk

even belangrijk

51%
belangrijker
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Resultaten
Verblijfsduur en behoud
Wat is de gemiddelde verbijfsduur van…
schoolverlaters (voortgezet onderwijs, (V)MBO) (n=12)

25%

(V)MBO-studenten (n=22)

9%

14%

HBO/WO-studenten (n=22) 5%

15%

senioren (n=3)

6-12 mnd

33%

15%

5% 9%
11%

45%
67%

7% 7%

29%

2-3 jaar

3-5 jaar

50%
29%

5 jaar of langer

Welke van onderstaande maatregelen worden in uw organisatie genomen om
hoogopgeleide klantcontactmedewerkers voor langere tijd te behouden? (n=54)
30%

passend salaris bieden

24%

passende secundaire arbeidsvoorwaarden
prestatiebeloning

22%
9%

traineeship/loopbaanontwikkeling binnen de organisatie
andere maatregel, nl:

11%
10%

25%

geen maatregelen

18%

55%

25%

1-2 jaar

25%

23%

33%

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (n=4)

minder dan 6 mnd

36%

33%

herintreders, personen die terugkeren op de arbeidsmarkt (n=20)

8%

27%

HBO/WO-afgestudeerden (n=18)

huisvrouwen/huismannen (n=14)

42%

54%
13%
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Verantwoording
Respons
Aan de Strategic Decisions Monitor van deze maand hebben 54 klantcontactprofessionals een bijdrage
geleverd. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 25 januari en 18 februari 2018..

Markt
Markt (n=54)

consumentenmarkt; 31%

beide; 57%

zakelijke markt; 11%

Sector
Sector (n=54)
banken
verzekeraars
retail food

13%
17%
4%

retail non-food
mobiliteit & toerisme

19%
6%
7%

media
nutsbedrijven

24%

industrie
telecommunicatie
zakelijke dienstverlening
IT
gemeente

6%
17%
20%
7%
2%

overige openbaar bestuur & overheid
postorderaars
liefdadigheid/vrijwilligheidorganisaties

13%
7%
6%
6%

woningcorporaties
gezondheids- & welzijnszorg
andere sector

9%
2%
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Verantwoording
Omvang organisatie
Aantal medewerkers (n=53)
minder dan 5
medewerkers; 2%

5 tot 50 medewerkers;
2% 51 to 250 medewerkers;
13%

meer dan 250
medewerkers; 83%

Aantal werkplekken contact center
Aantal werkplekken in cc (n=42)
minder dan 30
werkplekken; 14%

meer dan 80
werkplekken; 50%
30 tot en met 80
werkplekken; 36%
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Verantwoording
Functie
Functie (n=51)

algemeen management
manager sales/ marketing/ product/ CRM/ R&D/…

2%
4%

medewerker sales/ marketing/ product/ CRM/ R&D/…
consultant/projectleider

8%

andere functie, niet in contact center
directeur Customer Service

12%

contact center manager

37%

supervisor/teamleider
trainer/opleider

22%
2%

andere functie in contact center
contact center

14%
anders
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Stichting KIRC

KIRC is het enige not-for-profit
onderzoeksinstituut naar
klantinteractie in Nederland
q Elke maand: Strategic Decisions Monitor: onderzoek naar actuele
onderwerpen in klantinteractie, gepubliceerd in CustomerFirst
q Elk kwartaal: onderzoek naar een relevant thema, gepubliceerd in
boekvorm.
q Elk jaar: Nationaal Benchmark en Trendonderzoek Klantinteractie. Hét
onderzoek naar de stand van zaken in klantinteractie in Nederland.
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Donateur worden?
U kunt de Stichting KIRC op de volgende manieren steunen:
q Ik word donateur voor € 260,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar één exemplaar van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm.

q Ik word donateur voor € 500,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar twee exemplaren van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm. Daarnaast heb ik
recht op een uur advies vanuit KIRC op een specifiek thema in klantcontact.

q Ik word donateur voor € 1.000,- per jaar (excl. BTW)
Hiervoor ontvang ik de resultaten van de Strategic Decisons Monitor per e-mail en minimaal 3x
per jaar drie exemplaren van de nieuwste onderzoeksresultaten in boekvorm. Daarnaast heb ik
recht op een uur advies vanuit KIRC op een specifiek thema in klantcontact en krijg ik 15% korting
op één Quick Scan van uw Customer Service per jaar.

q Ik word organisatiedonateur
Aanvullend op bovenstaande voordelen, krijg ik meerdere exemplaren van de
onderzoeksresultaten in boekvorm, een vermelding van het logo van mijn organisatie op de
website van de Stichting KIRC, in alle gepubliceerde onderzoeksresultaten en de rapportages van
de Strategic Decisions Monitor. Wij nemen graag contact met u op over de vele mogelijkheden!
Ja, ik word donateur van de Stichting KIRC en heb hierboven aangekruist in welk donateurschap ik
geïnteresseerd ben:
Naam:
Organisatie:
Straat/Postbus:
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer:
E-mail adres:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________ _______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Vul uw gegevens in en stuur dit formulier naar:
Stichting KIRC, Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA NIEUWEGEIN.
Of via e-mail aan: info@kirc.nl.
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