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ArtikelnaamKlantContact
Centrum & 
Kennisbank
Steeds meer corporaties gaan aan de slag met 

een KlantContactCentrum (hierna afgekort 

KCC). Het is een logische stap om de klant-

tevredenheid te verbeteren én de kosten 

van de interne bedrijfsvoering te verlagen. 

Wat wordt er verstaan onder een KCC? 

Welke systemen ondersteunen een KCC? 

Wat doen deze systemen en wat kunnen ze? 

Martijn Videler van VVA-informatisering licht 

voor CorporatieGids Magazine het dossier 

en zet de feiten op een rij. 

Om met de eerste vraag te beginnen: een KCC systeem 
bevat vaak twee componenten: een kennisbank en een 

medewerkersportaal. Het verschilt per aanbieder of deze  
componenten als aparte functionaliteiten worden aangeboden 
of als een geïntegreerde oplossing. Een kennisbank is sterk  
gericht op de inhoudelijke en procesmatige beantwoording 
van klantvragen. Het medewerkersportaal is gericht op het  
efficiënt uitvoeren van klanttransacties. Een voorbeeld: 

Een huurder belt met een vraag over een kleine verbouwing in 
huis. De Kennisbank biedt dan inzicht in de ZAV-spelregels en 
toont welke processtappen horen bij een ZAV traject, van aan-
vraag tot en met de (eventuele) huurprijswijziging. Die informatie 
komt deels uit vraag en antwoordcombinaties. De KCC mede-
werker kan ook terugvallen op beslisbomen die met de juiste 
informatie zijn gevuld. 

Skilled of unskilled
De mate van detail waarin alle corporatiekennis is vastgelegd, 
wordt in belangrijke mate bepaald door de gewenste organi-
satie-inrichting. De ene corporatie streeft een kennisbank na 
die voor iedere willekeurige persoon te gebruiken is (‘unskilled 
servicedesk’), ongeacht iemand zijn/haar achtergrond. Het zal 

duidelijk zijn dat bij een dergelijke strategie de inrichting van de 
kennisbank uitgebreider zal moeten zijn dan bij een ‘skilled 
servicedesk’ waarin bepaalde voorkennis verondersteld wordt 
aanwezig te zijn. De andere corporatie gaat uit van de kennis 
van medewerkers en biedt alleen ondersteuning bij ingewik-
kelde vragen.

Organisatie-inrichting
De aard van de werkzaamheden van de medewerkers van het 
KCC is ook afhankelijk van de organisatie-inrichting. Voor het 
stellen van een juiste diagnose is het bijvoorbeeld van belang 
of een corporatie een eigen onderhoudsdienst heeft. Of deze 
bestaat uit specialisten of generalisten maakt ook uit voor het 
doorvragen bij onderhoudsklachten. Als een corporatie gebruik 
maakt van specialisten, dan zal het stellen van de juiste diagnose 
door de KCC-medewerker belangrijker zijn voor het inplannen 
van een afspraak en het verhelpen van het probleem.
  >>

,,De keuze voor de juiste oplossing maakt 

mede het verschil tussen hype of blijvertje”.

Martijn Videler
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Kennisbank op website
De meeste corporaties die kennis hebben vastgelegd in een 
Kennisbank willen die ook (deels) publiceren op de eigen 
website. De mate waarin verschillende marktpartijen en hun 
KCC-oplossingen daarin ondersteunen, verschilt sterk en is iets 
dat expliciet aandacht verdient bij de pakketselectie.

Eenduidige schil
Het medewerkersportaal is een applicatie die een gebruiks-
vriendelijke en eenduidige schil legt over allerlei applicaties 
die bij de corporatie in gebruik zijn. Klant-, contract- en 
pandgegevens zijn via een zoekopdracht direct beschikbaar of 
worden via een koppeling met de telefooncentrale bij binnen-
komst van het telefoontje al direct op het scherm van de mede- 
werker getoond. De KCC medewerkers worden niet langer 
geconfronteerd met diverse losse gegevensverzamelingen die 
verspreid in verschillende systemen vastliggen. Uitgangspunt 
is één digitaal medewerkersportaal dat via koppelingen alle 
relevante gegevens ontsluit. 

Onderliggende systemen
Afhankelijk van de gekozen oplossing en inrichting kunnen via 
datzelfde medewerkersportaal ook gegevens worden vastgelegd 
die automatisch ook in de onderliggende systemen worden 
weggeschreven. Een andere mogelijkheid is dat er in het portaal 
directe links naar de onderliggende systemen zijn opgenomen. 
Daarmee worden applicaties direct op de juiste plaats en met 
de betreffende huurdergegevens geopend. Een medewerker 
zit dan met één druk op de knop precies op de juiste plaats in 
de applicatie en kan bijvoorbeeld direct een betalingsregeling 
vastleggen.

De voordelen op een rij
Een KCC biedt voordeel voor klanten, medewerkers en 
corporaties. Enkele belangrijke voordelen van een KCC zijn:

1. Eén centrale ingang voor medewerkers (en klanten), 
  ongeacht de klantvraag;
2. Transparante werkwijze; gelijke beantwoording van 
  klantvragen doordat iedere KCC medewerker over 
  dezelfde kennis beschikt;
3. Klanten kunnen sneller en beter geholpen worden 
  door centrale kennisdeling. Als stelregel geldt vaak 
  dat 80% van de klantvragen via het KCC beantwoord 
  moeten kunnen worden;
4. Efficiëntere inzet van collega’s door centrale pool van 
  KCC-medewerkers die met ondersteuning van de 
  kennisbank allround inzetbaar zijn;
5. Meer afwisseling en uitdaging voor medewerkers 
  doordat het werkterrein wordt verbreed.

Natuurlijk blijft de kwaliteit van dienstverlening boven alles 
mensenwerk! Een KCC is geen heilige graal, maar brengt de 
genoemde voordelen wel binnen handbereik.

De selectie van het juiste systeem
Er zijn steeds meer leveranciers die (goede) KCC-oplossingen 
op de markt brengen of aan hun bestaande productportfolio 
toevoegen, met name uit de hoek van de websiteontwikkelaars. 
Functionaliteiten zoals zoekfunctie, vraag en antwoordcombi-
naties en beslisbomen verschillen sterk. Ook de flexibiliteit 
van de schil van het medewerkerportaal verschilt van product 
tot product. Steeds meer producten zijn opgebouwd uit 
zogenaamde ‘widgets’ die flexibel aan de bestaande scherm-
opbouw kunnen worden toegevoegd. Ook de koppelingen-
architectuur, beheerlasten en niet te vergeten de (eenmalige 
en jaarlijkse) kosten verschillen sterk! De keuze voor de juiste 
oplossing maakt mede het verschil tussen hype of blijvertje.
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