
ten hun bestaande klanten wegkaap-
ten, terwijl zij bezig waren met het
werven van new business.”

nr. 5 - 2007 / Outsource Magazine / 51

kunnen beginnen. We moesten dus
een andere invalshoek kiezen. Nu zeg
je: dat had je ook vooraf kunnen be-
denken, maar het was onze eerste er-
varing, er bestonden geen referenties.
Ook de consument is in al die jaren
enorm veranderd: deze weet goed wat
hij wel en niet wil. Koud bellen wil de
consument niet meer, dat kon eind
jaren tachtig nog wel. Overigens, twee
jaar na onze start in 1986 begon de
consument al te klagen: de verzeke-
ringsbranche ontdekte dat het geld op
straat lag. Opmerkelijk is dat verzeke-
raars zich in die tijd richtten op new
business, maar niet naar cross- en
upselling binnen hun eigen klanten-
bestand keken. Toen die benadering
eenmaal was gekozen, werden er
hitrates van 45 tot 50 procent behaald.
De verzekeraars hadden nog weinig
oog voor het feit dat hun concurren-

Er  z i jn  nog a l t i jd
bedr i jven die  nog
naar  de markt  moeten
kantelen
Meer dan genoeg werk voor facilitaire 
contactcenters

Telecom Direct (TDA) in Almere is een bekende naam in callcenterland. Het bedrijf is gestart in 1986

en stond destijds aan de wieg van telemarketing en inbound service in Nederland. Na een ‘uitstap-

je’ in de afgelopen zeven jaar, waarbij TDA onderdeel was van USG People, is Telecom Direct nu

weer zelfstandig. Een terugblik en vooruitblik met Cokky Bosman, directeur en mede-oprichter.

Tekst en fotografie: Erik Bouwer

et een startdatum in 1986 draait
TDA al een aantal jaren mee.
Wat is er in die periode van meer

dan twintig jaar veranderd in het uitbeste-
den van klantcontact? 
“In het begin van ons bestaan was
klantcontact met particulieren hele-
maal niet zo vanzelfsprekend. In die
periode zijn we gestart met het bena-
deren van particulieren vanuit de ver-
zekeringsmarkt. Outbound, gericht op
verkoop. We gingen in zee met een
verzekeraar die uitvaartpolissen wilde
verkopen. We hadden het minutieus
voorbereid, het was onze eerste BtC-
actie. Na anderhalf uur zaten we wan-
hopig in mijn kantoor – het bleek he-
lemaal niet te werken. De particulier
wilde niet via de telefoon over verze-
keringen praten en al helemaal niet
over uitvaartpolissen. Het was het
grootste taboe waarmee we hadden

M
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“We zijn gestart als echt outbound
BtB-bureau. Eén van onze eerste op-
drachtgevers was Kimberley Clark. Ze
wilden op een zeker moment ook een
consumentenmailing uitsturen en
vroegen ons om de respons op te van-
gen – zonder daarbij overigens aan te
geven wat de verwachte respons was.
Tot die tijd verwezen we alle inbound-
aanvragen naar SNT, want dat bedrijf
richtte zich toen alleen op inbound-
opdrachten. Driekwart jaar na onze
start zijn we al met inbound activitei-
ten gericht op consumenten begon-
nen; omdat opdrachtgevers daar
steeds vaker om vroegen. We hadden
geen ACD; de PTT koppelde een aan-
tal lijnen en daarmee had je een afde-
ling voor de opvang van de gesprek-
ken. Medewerkers werkten in die tijd
maar drie uur – tussen negen en twaalf
en van half twee tot half vijf; zakelijke
outboundgesprekken waren immers
zwaar. Tussen twaalf en half twee was
er eigenlijk geen personeel dat inbound
gesprekken kon aannemen. Het waren
echte houtje-touwtje-oplossingen,
die gelukkig niet zo lang zijn blijven
bestaan. We hebben er uiteraard voor
gekozen om het daarna professioneel
op te zetten; ook ingegeven door de
omslag in het bedrijfsleven: men ont-
dekte dat het beter was om de klant
zelf te laten reageren.”

De organisatie van klantcontact is de afge-
lopen jaren sterk verbeterd als gevolg van
betere technologie en meer aandacht voor
kwaliteit van de dienstverlening. Maar de
klant zelf is steeds wispelturiger geworden.
Bedrijven hebben meer redenen dan ooit om
bang te zijn hun klanten te verliezen. Is het
voor bedrijven desondanks gemakkelijker
geworden om klantcontact uit te besteden?
“Het is inderdaad gemakkelijker ge-
worden. Bedrijven weten ten opzichte
van het verleden veel beter hoe je klant-
contact moet organiseren. Twintig
jaar geleden hingen bedrijven aan on-
ze lippen om te zien hoe wij direct
marketing en telemarketing invulden.
Tegenwoordig hebben bedrijven zelf
een callcenter en kennen ze hun SLA’s
en KPI’s. Je weet dus beter wat je van
een contactcenter mag verwachten.”

Zijn er ook nog uitzonderingen: bedrijven
die nog niet weten hoe het allemaal werkt?
“Er zijn de afgelopen jaren verschil-
lende branches ‘voorbij gekomen’. In
het BtC-segment is eerst de verzeke-
ringsmarkt ontdekt, gevolgd door de
telecomsector en de energiesector. Nu
zien we debiteurenbeheer opkomen,
een gebied waar je veel toegevoegde
waarde kunt leveren, maar een tele-
combedrijf hoef je tegenwoordig niet
meer uit te leggen waarom een be-
paald service level beter is of welke

KPI’s men kan hanteren. De techni-
sche wereld is echter nog minder goed
ontwikkeld. Ook in de reisbranche is
nog veel te doen, bijvoorbeeld met
databasemanagement waardoor je
met klantenbinding aan de slag kunt.
Er zijn ook veel mogelijkheden om het
klantcontact te kantelen en te splitsen
in een eerste lijn en tweede lijn, waar-
bij je de dure specialisten, die sommi-
ge bedrijven nog in de eerste lijn heb-
ben zitten, een vorm van promotie kunt
geven naar de tweedelijn, en waarbij
de eerste lijn wordt uitbesteed. Er zijn
nog altijd bedrijven die nog moeten
kantelen naar de markt.” 

In OM4, gewijd aan outsourcing van klant-
contact, spreekt Dick Bakker als voorzitter
van de Werkgeversvereniging Callcenters
zich uit over de tarieven die in het algemeen
gehanteerd worden. Die zouden te vaak onder
de kostprijs liggen; opdrachten worden ‘ge-
kocht’. De WGCC wil door KPMG een on-
derzoek laten uitvoeren naar de opbouw
van de kostprijsstructuur van facilitaire
dienstverleners.
“De prijsvechtersmarkt, daarin heeft
Dick Bakker gelijk, is een gevaar voor
de branche. We liggen als branche al
redelijk onder vuur. Maar ik denk dat
het een beetje voorbij is. Anderhalf
jaar geleden kwam je nog bedrijven
tegen die als gevolg van de aanwezige
vaste personeelsbezetting alle deals
naar binnen wilden halen. In de re-
clamewereld is het heel normaal dat
de kostprijs en de marges inzichtelijk
zijn. Gelukkig trekt de facilitaire markt
aan – bedrijven willen natuurlijk zo
goedkoop mogelijke oplossingen,
maar het moet nu ook zo goed moge-
lijk zijn; twee jaar geleden gingen
ook opdrachtgevers uitsluitend voor
de prijs.”

Is dat ook de verklaring voor het ontstaan
van offshore facilitaire contactcenters? Dat
biedt immers mogelijkheden om tegen lage
tarieven te blijven leveren.
“Toen Zuid-Afrika in beeld kwam,
dacht iedereen dat men daar naar toe
moest. Het bleek een zeepbel die na

Over TDA en USG

Cokky Bosman: “In 1999 zijn we bij USG People (arbeidsmarktdienstverlener met
onder meer Unique, Creyffs, ASA, Content en Start People, red.) ingelijfd, in begin
2007 zijn we weer zelfstandig geworden. Toen we onderdeel werden, maakten we
de inschatting dat het voor onze opdrachtgevers een goede zaak zou zijn om deel
uit te maken van een beursgenoteerd bedrijf _ dat biedt zekerheid. Toen TDA
onderdeel werd van USG, lag daaraan een visie ten grondslag: USG had allerlei ver-
schillende activiteiten onder zijn hoede. USG is zich echter weer op de core business
gaan richten. We hebben er niet meer klanten door gekregen, maar we hebben er
ook geen last van gehad. We hebben wel veel geleerd over omringende markten.”
“Als je kijkt naar samenwerkingsverbanden, dan denk ik dat facilitaire callcenters
het liefst bij outsourcepartijen als LogicaCMG of EDS zouden moeten aansluiten. 
In een dergelijke constructie zou je veel meer aansluiting hebben met alle processen
en radertjes van bedrijven dan bij een HR-dienstverlener. Wij moeten er nu niet aan
denken om ons aan te sluiten bij wie dan ook, maar als we  zouden moeten kiezen
tussen een bedrijf ‘wat het handig lijkt om een callcenter te hebben’ of een out-
sourceprovider, dan zouden wij voor dat laatste kiezen.”



De IT-sector, met 200.000 banen, kampt
met vergelijkbare problemen als de contact-
centersector op het gebied van de arbeids-
markt. Sylvia Roelofs van ICT~Office heeft
begin 2007 gezegd dat ze een voorstander
is van een imagocampagne voor de ICT-sec-
tor, onder meer gericht op het voortgezet
onderwijs. Zou iets dergelijks niet ook zin-
vol zijn voor de contactcentersector in het
algemeen, zodat voor de buitenwereld dui-
delijk wordt wat een contactcenter is en dat
er veel verschillende soorten zijn?
“Voor de contactcentersector in het
algemeen zou dat heel zinvol kunnen

zijn. Ik zou dat absoluut toejuichen.
Niet iedereen weet hoe breed de sec-
tor is. Je kunt het contactcenter ook
naar de mensen toebrengen. Hier in
Almere is werving voor nieuwe agents
lastig, want er zijn twee grote facili-
taire bedrijven en daarnaast is er een
grote groep kleinere inhouse contact-
centers. Bij sommige daarvan staat de
voordeur open, maar ook de achter-
deur. Er komt dus niet veel respons
op reguliere wervingsadvertenties,
mensen denken ‘daar heb je weer zo’n
callcenter’. We hebben besloten een
open dag te organiseren en onze
agents tot onze ambassadeurs te ma-
ken. De helft van de bezoekers gaf aan
dat ze een heel ander idee hadden ge-
kregen van het werken binnen een
contactcenter.”
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anderhalf jaar gesprongen is.
Misschien wel om dezelfde reden dat
onze allereerste, op consumenten ge-
richte, activiteit van twintig jaar gele-
den mislukte: gebrek aan ervaring.
Unamic in Suriname en HCN in Tur-
kije zijn nu succesvol, maar ze heb-
ben natuurlijk wel geprofiteerd van
de fouten die eerder in Zuid-Afrika
zijn gemaakt. Het is overigens de
vraag of in offshore nog meer poten-
tie ligt.” 

Heeft TDA plannen om te gaan offshoren?
Er is op offshore-locaties vaak ook een loka-
le thuismarkt die aantrekkelijk kan zijn.
“We hebben op dit moment geen plan-
nen. We hebben er wel over nagedacht
en je moet nooit nooit zeggen. Met de
stap van BSC naar Zuid-Afrika hebben
ook wij bedrijven bezocht die in dat
land klantcontact-activiteiten voor
Nederlandse opdrachtgevers uitvoe-
ren. Natuurlijk waren we benieuwd
of Zuid-Afrika voor ons een kans of
een bedreiging was – uiteindelijk
bleek geen van beide het geval. De
internationale markt is er wel veelbe-
lovend, maar het is niet goed gelukt
om in een korte periode Zuid-Afrikaan-
se agents de Nederlandse taal en cul-
tuur bij te brengen.” 

In de allereerste aflevering van OM ( januari
2006, zie artikelen archief op de site, red.)
is met HCN en Unamic gesproken over de
wens van facilitairen om te komen tot een
betere invulling van het partnership. Ze
zouden méér willen zijn dan alleen een bel-
fabriek. Is er inmiddels iets veranderd?
“Ja, er is veel veranderd. We hebben
bijvoorbeeld in veel gevallen het ful-
filment uit handen genomen. Er werd
in het verleden ook weinig aandacht
besteed aan responsanalyse van DM-
acties, iets dat nu vaak ook bij facili-
tairen ligt. Facilitaire contactcenters
leveren vaker agents aan opdrachtge-
vers, soms inclusief de teamcoach en
de rapportagesystemen. Opdrachtge-
vers durven steeds meer uit te beste-
den, waardoor het gemakkelijker
wordt om een volwaardige partner te

zijn. Er zijn ook bedrijven die voor
hun eigen contactcenter investeren in
hardware of software – maar facilitai-
re contactcenters kunnen dergelijke
opdrachtgevers heel gemakkelijk aan
hun eigen infrastructuur koppelen.
Er is dan niet meer sprake van een
wachtrij bij de opdrachtgever waarna
er eventueel gesprekken overflowen
naar de facilitaire partner; op platform-
niveau wordt bekeken hoe een gesprek
het beste gerouteerd kan worden. We
denken bijvoorbeeld mee met consul-
tancy en outsourcedienstverleners zo-
als LogicaCMG bij de werving en se-
lectie voor een nieuw contactcenter.”

Wordt er vanuit de brancheorganisaties zoals
VCN of WGCC voldoende kritisch gereflec-
teerd over de beste ontwikkelingsrichting en
de kansen van de facilitaire branche?
“Ja, op bepaalde gebieden wel. De
WGCC organiseert platformsessies,
bijvoorbeeld voor HR-managers bin-
nen de sector. De directeuren treffen
elkaar voldoende, maar de laag daar-
onder wisselt minder uit. Je kunt HR-
mensen veel van elkaar laten leren
over pijnpunten en oplossingen.”

Slaagt de branche er in om de meerwaarde
van goed klantcontact voor het voetlicht te
krijgen of om het vak van agent aantrekke-
lijker te maken?
“Je kunt niet zeggen dat de visie moet
worden neergelegd door een overkoe-
pelende organisatie en dat de leden
die maar moeten volgen. Er worden
wel voldoende mogelijkheden gebo-
den om met elkaar te praten over waar
we naar toe willen, meer dan voor-
heen. De WGCC is in dat opzicht
vooruit gegaan.”
“We kunnen wel nog wat meer ‘reu-
ring’ naar buiten geven. Ik denk dat
de facilitaire bedrijven zelf daar de
initiatieven toe moeten  nemen. Het
vak van agents aantrekkelijker maken
doen wij bijvoorbeeld door mensen
‘werkend leren’ aan te bieden: je gaat
voor je mbo-diploma, op kosten van
de baas,  terwijl je werkt.”


