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Multichannel klantcontact bij Fonq.nl, BCC en Essent

OP WEG NAAR 
HYPERPERSONALISATIE 

Contactcenters bewegen mee met de veranderende klant – al zit daar wel 
een vertraging in. Fonq.nl, BCC en Essent zijn druk bezig met het realiseren 
van multichannel klantcontact. Met name op het gebied van social media en 
innovatieve kanalen is nog het nodige te doen. 

1FONQ.NL: 
MULTICHANNEL IS ‘SIMULTAAN SCHAKEN’
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Daarnaast is het belangrijk om alle klant-
contacten geïntegreerd te bewaren in één 
systeem. Fonq.nl – dat inmiddels 125 retail 
e-commercesites omvat – probeert eerlijk en 
adequaat te communiceren, ook op sociale 
media. Klanten plaatsen een klacht vlot op 
sociale media, zo is de trend; meestal is er 
dan ook echt wat aan de hand.” 
Voor fonq.nl staat voorop dat het bedrijf 
daar moet zijn waar de klant is. Dat is voor 
iedere doelgroep anders en in de praktijk 
betekent het dat fonq.nl op veel borden 
tegelijk schaakt. Daarbij wordt de klant 
steeds wijzer, aldus Hutten: “Het is niet 
meer mogelijk om de klant onwaarheden te 
vertellen om het eigen falen te maskeren of 

te laten wachten omdat de capaciteit te laag 
is. Op social media wordt snel gereageerd 
op onjuiste of te late opvolging.” Snel en 
correct reageren betekent bijvoorbeeld ook 
dat je het weekend net zo behandelt als de 
werkweek. 

“DENK IN FASEN, NIET IN 
KANALEN”
“Voor een online retailer is het in 99 procent 
van de gevallen mogelijk om van tevoren 
de vragen van een klant te bedenken. Voor 
fonq.nl is het belangrijk om alle innovaties 
in de gaten te houden en over technologie 
te beschikken die het mogelijk maakt om 
alle kanalen te volgen en actief te beïn-

vloeden.” Fonq.nl heeft het klantcontact 
over alle kanalen verdeeld in drie fasen: 
de mogelijke klant (voorafgaand aan een 
bestelling), de klant tijdens het bestel- en 
leverproces en de klant nadat de bestelling 
inclusief bezorging is afgerond. 
Elke fase vraagt andere expertise. In de 
oriënterende fase is er veel kennis nodig 
van de aangeboden producten/diensten, 
terwijl bij klantvragen tijdens het bestel/
leverproces juist expertise nodig is over 
betaalprocessen, levertijden leveranciers en 
bijvoorbeeld de verschillende vervoerders. 
Nadat de bestelling is bezorgd is het juist 
weer van belang om kennis te hebben over 
bijvoorbeeld retouren en garantie. Met 

Hoe gaat webwinkel fonq.nl om met multichannel klantcontact? Jan-Noud 
Hutten, als operationeel directeur bij fonq.nl verantwoordelijk voor ICT, 
customer service, logistiek en HR: “Regie is erg belangrijk. Het is nog steeds 
mogelijk om het grootste gedeelte van het klantcontact te sturen. Fonq.nl 
gebruikt directe en individuele kanalen voor klantvragen en communiceert 
breed over productintroducties, algemene service en acties. Proactief 
informeren is daarbij key. 
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deze aanpak kan fonq.nl snel gericht en in 
95 procent van de gevallen een definitieve 
oplossing bieden bij het eerste contact. 

SNELHEID EN RELEVANTIE
Met name in de oriëntatiefase is relevantie een 
belangrijke voorwaarde voor interactie. Fonq.
nl merkt dat in de marketingstrategie: “Als 
mails of advertenties op Facebook onvol doende 
toegespitst zijn, krijgen wij het om onze 
oren en levert het nauwelijks iets op. Hierbij 
is kennis van de klant en de  doelgroep erg 
belangrijk. Door fouten te maken leer je je 
volgers overigens snel beter kennen.”
Een ander belangrijk element in het multi-
channel klantcontact is real time business. 
Hutten: “Inspelen op wat er op dit moment 
aan de hand is kan de voorsprong betekenen 
die je nodig hebt om in online retail te over-
leven. Het gaat om nu en niet om gisteren, 
voor ons is het relevant wat voor weer het 
is, hoe de economische omstandigheden 

van dit moment zijn (in Nederland maar ook 
daarbuiten), wat de concurrenten doen, 
wat trending topics zijn, enzovoorts. In 
dit geweld aan informatie is het belangrijk 
keuzes te maken. 

FAX OP SCHROOTHOOP
Als het aan Hutten ligt, is er in multichannel 
geen plaats meer voor de fax. Voorop staat 
dat bij klantcontact alle andere kanalen naar 
één interface worden geïntegreerd. Hutten 
vindt het onbegrijpelijk dat sommige 
bedrijven zich onvoldoende toerusten om 
social media te integreren. “Bedrijven lijden 
echt enorme schade als er niet adequaat 
en snel gereageerd wordt. Een in beginsel 
kleine klacht kan een heel eigen leven gaan 
leiden. Verder zorgen responsieve websites 
voor een optimale herkenbaarheid. Dat vind 
ik het probleem met apps: deze zijn vaak erg 
anders dan websites, en de ontwikkeling is 
bovendien vrij kostbaar.” 

Hoe complexer het product, hoe belangrijker 
live support, stelt Hutten. “Live support 
is duur als je het met mensen doet; het is 
vaak onjuist en onvolledig als het compu-
tergestuurd is. Probeer maar eens een goed 
antwoord van ‘Anna’ van Ikea te krijgen.”

Joost Fröhlich, Manager Service bij Essent 

2 ESSENT: 
NU DE SERVICEMONTEURS NOG
“Essent heeft na de overname door RWE rond 2009 de bewuste keuze 
gemaakt om een stap te zetten richting multichannel, waarbij een 
eenduidig klantbeeld beschikbaar is in alle kanalen. Social media speelde in 
die periode nog een ondergeschikte rol,” aldus Paskal van Lomm, Manager 
Online Sales, Marketing & Channel Development en verantwoordelijk voor 
de ‘online footprint’ van Essent.

Customer centricity, het uitgangspunt 
voor Essent, betekent dat Essent adviseert, 
maar de klant bepaalt. Dat geldt ook voor 
de kanalen waarlangs, en de tijdstippen 
waarop de klant contact zoekt. Klanten 
worden daarin steeds grilliger. “We hebben 
bereikt dat het niet meer uitmaakt langs 
welk kanaal een klant contact zoekt,” zegt 

Joost Fröhlich, Manager Service bij Essent 
en verantwoordelijk voor een deel van de 
klantenservice. 

MET RUST LATEN OP FACEBOOK?
De silo’s zijn nog niet geheel verdwenen, 
aldus Van Lomm: “Onze klanten bewegen 
zich actief online, dus ook op social media. 

Een volgende stap voor Essent is dat de 
informatie die daar wordt opgebouwd, ook 
wordt ingezet bij het klantcontact. Op dit 
moment kunnen we de klant nog niet goed 
via Facebook aanspreken. Met het toevoegen 
van bijvoorbeeld sociale-mediaprofielen aan 
het CRM-systeem begeef je je op een grijs 
gebied – denk aan wat klanten accepteren 
en aan privacy. Mensen willen op social 
media niet altijd gestoord worden door 
een energieleverancier, telco of andere 
dienstverlener.” 
De geïntegreerde multichannel aanpak van 
Essent berust op twee pijlers: zowel tech-
nologie als goede samenwerking. Fröhlich: 
“Het begint met geloof en overtuiging. Bij 
onze (vrijwel gelijktijdige) start bij Essent 
hebben we het programma ‘van 8 naar 800 
fans’ opgezet: hoe krijg je de klantenser-
vicemedewerkers mee met de gedachte dat 
selfservice en online dienstverlening niet 
minderwaardig zijn vergeleken met live 
contact? Onze klanten waarderen de online 
dienstverlening over het algemeen minimaal 
hetzelfde als het contact met een klanten-
servicemedewerker. Ook het online kanaal 
moet als volwaardig worden geaccepteerd 
door de medewerkers.”

ZALANDO VERGELIJKEN 
MET ESSENT
Kanaalsturing is wellicht een wat ouderwets 
begrip, vindt Van Lomm: de klanten van 
Essent zijn eenvoudigweg online en kiezen 
zelf de kanalen. Consumenten zijn wel meer 
geneigd positieve ervaringen bij bijvoor-
beeld Zalando te vergelijken met de online 
dienstverlening van een partij als Essent. 
Een voorbeeld van kanaalsturing is dat we 
het telefoonnummer van de jaarrekening 
hebben verwijderd: we willen dat de klant 
eerst online te rade gaat. Na raadpleging van 
de website geldt: bel ons gerust. Dat is wat 
anders dan ‘gij zult niet meer bellen’. Verder 
monitoren we sinds september 2010 de 
belangrijkste online kanalen en fora; sinds 
januari 2011 nemen we ook actief deel aan 
de interactie.”

“Twee à drie jaar geleden waren we nog 
onderscheidend met webcare, nu hebben 
anderen ook dat soort services,” vult 
Fröhlich aan. “Dominante trend is dat 
klanten steeds zelf willen kunnen oplossen. 
Betaalbare beschikbare en duurzame energie 
vertaalt Essent naar producten en dien-
sten die de energie tastbaar maken en de 
consument helpen in de bewustwording, ook 
financieel – denk aan diensten als E-inzicht 
en E-thermostaat. Daarnaast willen we 
ons onderscheiden door betere service te 
verlenen dan anderen. Klanten zijn op zoek 
naar low hassle, dat betekent: veel dissatis-
fiers wegnemen in processen en kanalen.” 
Dat klanten persoonlijk contact – ook online 
– belangrijk blijven vinden, werd naar eigen 
zeggen benadrukt met het winnen van het 
Gouden Oor (2012). “Begin dit jaar hebben 
we de Klacht.nl award gewonnen, toegekend 
door klanten. Je moet goed luisteren naar 
klanten en daar invulling aan geven.” 

OP WEG NAAR HET INTERNET 
OF THINGS
Essent biedt haar klanten diensten aan 
als E-inzicht en E-thermostaat. Die bieden 
klanten informatie over stroomverbruik en 
verwarmingsverbruik. Klanten die inloggen 
in hun E-inzicht-omgeving, zien daar het 
stroomverbruik van hun eigen apparaten en 
vinden daarbij aanbiedingen van appa-

raten die zuiniger met energie omgaan. De 
thermostaat en de meter zijn ‘kanalen’ die 
Essent nu nog niet in de eigen serviceomge-
ving integreert, maar in de nabije toekomst 
zullen ze, net als de slimme meter, wellicht 
een rol gaan spelen. “We staan pas aan het 
begin van dit soort toepassingen,” aldus Van 
Lomm. Voor de uitrol van de slimme meters 
zijn netbeheerders verantwoordelijk en met 
hen wordt gezocht naar samenwerking, 
onder meer om early adopters enthousiast 
te krijgen voor nieuwe toepassingen. Met de 
‘slimme meter’ komt er een schat aan infor-
matie beschikbaar waar je met het oog op 
privacy voorzichtig mee om moet gaan. Van 
Lomm: “Al die data is mooi, maar de consu-
ment is straks vooral gebaat bij een partij 
die daar informatie van maakt en omzet in 
een relevant advies. Daar ligt een rol voor 
Essent.” Het integreren van de slimme meter 
in het klantcontact zal de volgende stap zijn 
naar hyperpersonalisatie. 

LAATSTE SCHAKEL 
INTEGREREN
Essent maakt gebruik van partnerorgani-
saties als het gaat om de inzet van service-
monteurs die bij klanten thuiskomen. 
Zowel bij de elektriciteitslevering (netbe-
heerders) als bij de verwarmingsmonteurs 
(externe dienstverleners) wordt gewerkt 
aan integratie van hun dienstverlening. 
Het is de laatste schakel in de keten die nog 
als ‘silo’ kan worden beschouwd, geeft Van 
Lomm toe. “Kanalen als Tumbler, Pinterest 
of Instagram zien we niet direct relevant 
worden. Maar de ‘Mijn Essent’-omgeving is 
wel al responsief. Mobiel is niet meer weg 
te denken.” Fröhlich onderstreept dat de 
behoefte aan persoonlijk contact blijft 
bestaan. Naast die mogelijkheid tot directe 
interactie is ook zichtbaarheid voor Essent 
belangrijk. Beide zaken worden gecombi-
neerd in een nieuw kanaal voor Essent: de 
shop-in-shop. Zo kan de consument bij de 
aankoop van een nieuwe energiezuinige 
koelkast bij Mediamarkt gelijktijdig de over-
stap naar Essent maken. 
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Jan-Noud Hutten, operationeel directeur 
bij fonq.nl



METERS MAKEN MET 
MULTICHANNEL

“Complexe klantprocessen 

eenvoudig maken, het over treffen 

van de klantverwachting 

gecombineerd met een 

effectievere bedrijfsvoering. Dat is 

wat wij doen”, zegt Rens 

Boogerd, oprichter en directeur 

van Green Valley, leverancier van 

gebruiksvriendelijke multi-

channel management software.

Rens Boogerd
Oprichter en directeur

Green Valley

Rens Boogerd
7 vragen aan:

 Hoe doet Green 
Valley dat?
Green Valley is een softwarehuis. Onze visie is dat 
klanten, burgers en medewerkers de allerbeste 
service verdienen, op ieder moment van de dag, via 
ieder willekeurig kanaal en vanaf iedere locatie. We 
ambiëren een uniforme beleving, ongeacht het 
kanaal dat men kiest. En voor de gebruikers van de 
sofware? Geen IT-knoppenfeest maar intuïtieve 
software waar je na een paar uur opleiding meteen 
mee aan de slag kunt. 

 Intuïtieve software? 
Dat horen we te vaak. 
Maar wij doen het écht. Het is een niet te 
onderschatten succesfactor en geeft Green Valley al 
meer dan 15 jaar bestaansrecht. Het moet een 
prettige ervaring zijn om met de software te werken: 
of je nu klant bent en online je zaken regelt, een 
medewerker van een contactcenter of een 
kenniswerker die de informatie up-to-date houdt. 
Wij staan ervoor dat iedereen die met Green Valley-
software werkt een intuïtieve gebruikerservaring 
heeft.

 Jullie leveren van 
oor sprong contentmanagement-
software die ingezet wordt voor 
grote bedrijfskritische websites? 
Klopt. Flexibele en open technologie is cruciaal om 
te overleven in deze branche. Integratie is key, zodat 
klantprocessen goed aansluiten op de backoffi ce. 
Daarnaast bieden we software die klantcontact 
effi ciënter en leuk maakt. De crux zit ‘m in complexe 
processen eenvoudig maken, zodat de afhandeling 
als het ware vanzelf gaat. Onze ervaring sluit goed 
aan op de ontwikkelingen in de klantcontactsector. 
Naast traditionele kanalen als telefoon en e-mail 
komen er digitale kanalen bij zoals selfservice, social 
en chat. Het gaat erom dat je klanten via het kanaal 
van hun voorkeur op een effi ciënte en 
klantvriendelijke manier kunt helpen.
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 Als ‘voormalig’ 
internetbedrijf hebben jullie 
zeker ook fl ink wat ervaring met 
selfservice?
Zeker! We zien dat onze klanten actief sturen op 
selfservice met onze software. We geven inzicht: 
waar gebeurt wat op welk kanaal? Daarnaast biedt 
community – en forumfunctionaliteit klanten de 
mogelijkheid elkaar online te helpen. 

 Hoe combineer je deze 
kanalen dan met telefonie, nog 
steeds het belangrijkste 
servicekanaal?
We bieden een intuïtieve single agent desktop, 
waarmee klanten vraaggericht en op een prettige 
manier geholpen worden, ongeacht het gekozen 
kanaal. Indien gewenst gekoppeld met de 
multichannel connector, zoals gerealiseerd met de 
callcentersoftware van Interactive Intelligence. Ik 
noem het specifi ek een single agent desktop, omdat 
het hierbij gaat om één enkele omgeving waarin 
agents alle benodigde informatie kunnen vinden om 
klanten te helpen, ook over contactmomenten via 
andere kanalen. 

 En wat is nu precies het 
multichannel karakter van de 
software van Green Valley?
Zie het als een volledig geïntegreerd contentplatform 
waarin alle content, dus productkennis, 
proceskennis, klantinformatie, et cetera, in één 
enkele bron wordt samengebracht en via meerdere 
kanalen wordt aangeboden en ontsloten. We 
brengen de vraag van de klant en het klantproces 
samen in één enkele intuïtieve oplossing, waarin 
meegenomen is dat content een steeds belangrijkere 
rol speelt.

 Dus, als iedere organisatie 
Green Valley-software aanschaft, 
zijn alle uitdagingen waar we als 
sector voor staan verleden tijd?
Haha! Dat zou mooi zijn. En dan ga ik rentenieren. 
Nee, serieus. De sector heeft veel baat bij mensen 
die het belang van de klant vertegenwoordigen op 
het hoogste organisatieniveau: een CCO, een Chief 
Customer Offi cer. Steeds meer bedrijven zetten deze 
stap. Daarom organiseert Green Valley werksessies 
voor ‘CCO’s in wording’: professionals die echte 
voorvechters zijn voor de klant met de ambitie én de 
capaciteiten om deze rol op een hoog niveau in te 
vullen. We brengen deze mensen samen en helpen 
hen zich professioneel en persoonlijk te 
ontwikkelen. Daarmee hopen we een extra bijdrage 
te leveren aan de sector.www.greenvalley.nl
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BCC WAAKT NOG 
VOOR BEHAVIORAL TARGETING 
De afgelopen jaren is er bij BCC veel veranderd in de klantcontactorgani-
satie. Jan van Schooten is sinds 2010 werkzaam bij BCC als directeur after 
sales. Daarvoor was hij onder meer twaalf jaar werkzaam bij Electrolux. 
“Sinds 2010 richten we onze focus sterk op het concept ‘high service’. 
Dat omvat veel meer dan alleen after sales: ook bezorging, informatie, 
ervaringen in de winkel. Daarbij hoort ook het communiceren met de 
klant, dat we volgens een multichannel aanpak doen: klanten kunnen 
onze klanten producten kopen en vragen stellen in de winkel, via het web, 
telefonisch en via social media. Centraal staat het uitgangspunt dat ingang 
en uitgang gemixt mogen worden. Een klant kan bestellen op het web en 
een artikel afhalen of juist retourneren in de winkel.” 

Dat vraagt nogal wat van de organisatie 
van klantcontact. Van Schooten legt 
uit: “We hebben  een volkomen transpa-
rant on- en offline beleid in prijzen en 
productkeuze. Daarnaast wordt Microsoft 
Dynamics CRM gebruikt voor het opslaan 
van alle klantgegevens en hun aankopen. 
Binnen 20 minuten na een aankoop kan 
iedereen binnen de organisatie die gege-
vens opvragen. Er zijn speciale teams die 
klantcases, waar iets niet goed verloopt, 
begeleiden; ook die informatie is voor 
iedereen beschikbaar.” Niet alleen de klant 
wordt nauwlettend gevolgd, maar ook alle 
producten zijn in logistiek opzicht volledig 
te traceren, van de winkel tot en met de 
externe servicepartners van BCC via een 
EDI-koppeling (electronic data exchange). 
“We weten dus wat waar gebeurt en daarbij 
sturen we bijvoorbeeld op doorlooptijden.”
Consequentie van deze crosschannel aanpak 
is dat medewerkers in de winkel en de 
agents op het contactcenter vergelijkbare 
rollen krijgen. De telesalesafdeling van BCC 
wordt dan ook gezien als een ‘filiaal’ en het 
winkelpersoneel wordt sinds kort stap voor 
stap betrokken in bijvoorbeeld social media-
interacties op Facebook. 
Op de Facebookpagina van BCC zijn nu 
vooral verschillende soorten acties te zien 
en worden klachten of vragen hoofdzakelijk 
afgewikkeld via privéberichten. “BCC is 
actief op verschillende social media, waar-
onder Facebook. We gebruiken OBI4WAN om 
meerdere fora te scannen en daar binnen een 
uur respons te geven. Online kun je onmo-
gelijk alles onder controle houden, maar via 

crawlers gaan we na op welke online plekken 
er over BCC wordt gecommuniceerd; op basis 
van volumes wordt bekeken of we daar op 
moeten inhaken.”

FACEBOOKMOGELIJKHEDEN 
ONDERZOEKEN
BCC werkt hard aan de ontwikkeling van 
Facebook als volwaardig kanaal – er kan 
al via de Facebookpagina worden gekocht, 
maar het accent ligt nu nog op het inspelen 
op vragen en klachten. Voorlopig is BCC 
terughoudend met het proactief benaderen 
van Facebookgebruikers die koopsignalen 
afgeven, maar niet direct bestellen: “Je 
moet klanten ook de gelegenheid geven 
zich te oriënteren. We zoeken nog naar de 
beste benadering. Bij koopsignalen kijken 
we wel in het CRM-systeem of we de klant 
al kennen.” Daarin is in ieder geval ruimte 
voor sociale profielen, een koppeling tussen 
Facebook en CRM wordt op dit moment 
alleen handmatig gemaakt wanneer de klant 
daar tijdens een interactie toestemming 
voor geeft. Als nu zo’n koppeling wordt 
gemaakt, is daarmee uiteraard zichtbaar wat 
de Facebookgebruiker in het verleden heeft 
aangekocht; dit geldt ook bij gebruik van 
de chatfunctie van Facebook. Momenteel 
onderzoekt BCC de implicaties op privacy-
gebied van een automatische koppeling, die 
gepland staat voor volgend jaar. 

INTERACTIE TUSSEN 
ONLINE EN RETAIL
BCC onderzoekt ook actief de mogelijkheden 
om de interactie tussen online fysiek en 

winkelbezoek te vergroten. “We brengen 
bijvoorbeeld heel precies in kaart welke 
klant via welk kanaal welke behoeften 
heeft. Dat moet straks een plek krijgen in 
het CRM-systeem, daarnaast kan de klant 
in de toekomst alles rondom zijn aankopen 
– aankoopbonnen, productinformatie, 
gebruiksaanwijzingen en contactvoorkeuren 
– raadplegen in de ‘digitale kluis’. Het is 
verleidelijk om met behavioral targeting 
aan de slag te gaan, maar daar beginnen we 
nog niet aan. Wel werken we aan specifieke 
aanbiedingen voor trouwe klanten via de 
online veilingpagina. En we denken na over 
een systeem waarbij je ‘funpunten’ kunt 
verdienen met het bezoek aan een fysieke 
winkel.” Daarbij wil BCC de klant, zonder dat 
die het gevoel krijgt dat BCC achter hem aan 
zit, belonen voor interactie en verleiden tot 
het doen van aankopen. “Er zijn veel leuke 
voorbeelden waar je van kunt leren.”

Tekst Erik Bouwer

Jan van Schooten, 
directeur after sales BCC
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