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kans groot dat hetzelfde gebeurt als
het Nederlandse Infofilter onder de
hoede van de politiek wordt gebracht
en er postbus 51 budgetten worden
aangewend om het Infofilter onder
de aandacht van het grote publiek te
brengen. 

Creatieve oplossingen
Het eind van de ouderwetse telemar-
keting lijkt dus in zicht. Facilitaire
contactcenters zullen, wanneer het
gaat om verkoopgerichte activiteiten,
echter niet direct opgeven. In tegen-
deel, er zijn verschillende manieren
om uitgaand telefonisch klantcontact
te blijven inzetten. Databases met be-
staande klanten kunnen uitstekend
benaderd worden: “Je kunt wachten
totdat klanten jou bellen, maar je kunt
ook besluiten om zelf je klant één of
tweemaal per jaar te bellen met servi-
ceverlening als insteek. Is de klant
daar tevreden over, dan krijg je weer
de mogelijkheid om te verkopen.”
Naast deze mogelijkheid tot up- en
cross-selling ziet Van Liemt ook mo-
gelijkheden door bestanden van ver-
schillende bedrijven te koppelen: het

e Teleperformance Groep is
een grote speler in de markt
voor facilitair klantcontact. 

Tot eind 2004 bestond tachtig procent
van de dienstverlening van Teleper-
formance uit outbound gesprekken
en twintig procent inbound. Norbert
van Liemt, CEO van Teleperformance
Nederland: “Iedereen richtte zich op
de traditionele telemarketing: uit-
gaande gesprekken voeren en orders
verkopen. Binnen de WGCC (Werk-
geversvereniging Contactcenters, red.)
en binnen de politiek is men druk
doende met de regelgeving. Ik ga niet
wachten totdat onze branche, de tra-
ditionele telemarketing, omgelegd
wordt.” Van Liemt stelde zich enkele
jaren geleden dus ten doel de percen-
tages voor inbound en outbound eind
2007 omgedraaid te hebben. “Binnen
Nederland zijn er nog steeds bedrijven
die zich hoofdzakelijk op telemarke-
ting richten en zelfs op cold calling.
Dat zijn vaak kleinere bedrijven, in
particulier bezit. De wat grotere be-
drijven, waar moederbedrijven of
aandeelhouders achter zitten, veran-
deren hun oriëntatie.” 

D
Pappen en nathouden
“Onze doelstelling is ook om naast
de focus op customer care meer inte-
gratie te realiseren met de bedrijfs-
processen van onze opdrachtgevers –
dat in tegenstelling tot telemarketing,
waar je vaak meer aan de buitenkant
van een opdrachtgever opereert.” 
Over de toekomst van telemarketing
is Van Liemt helder: “Het is een rek-
situatie, pappen en nathouden. Je kunt
er op wachten dat er wetgeving komt.
Daarnaast speelt ook de arbeidsmarkt
mee. Als je bijvoorbeeld in de energie-
markt een project aanneemt en je ver-
koopt 0,2 order per uur, dan heeft een
agent na een shift van vier uur mis-
schien één order gerealiseerd. De
vraag is dus niet zo zeer, wanneer er
wetgeving komt die cold calling ver-
biedt, maar hoe lang je nog mensen
kunt krijgen die dat werk willen doen.
Mensen raken opgebrand, daardoor
is het verloop hoog, daardoor moet je
weer mensen trainen.” 
Van Liemt geeft aan dat de start van
do not call me filters in de VS hebben
geleid tot een enorme toename van
het aantal registraties. Hij acht de
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ene bedrijf benadert de bestaande
klanten van een ander bedrijf met een
gezamenlijk aanbod of voor een ser-
vicegesprek: “Omdat u product X van ons
afneemt, mogen we u een aanbieding doen
voor een gratis abonnement. Iemand met
een abonnement leidt dan weer tot een
relatie en die kan je dan vervolgens
weer benaderen.”
Er moet, zo stelt Van Liemt, intelligen-
ter naar zowel de bestanden als naar
de markt gekeken worden. “Er worden
in de markt tarieven overeengekomen
voor rond de twintig euro. In het tijd-

perk van de gulden werd er nog ver-
kocht voor 75 gulden, het gemiddelde
tarief is nu al gezakt naar zo’n dertig
euro, terwijl de kosten omhoog zijn
gegaan.”

Betere agent, hogere sales,
hoger tarief
Het slimmer inzetten van de telefoon
als verkoopkanaal betekent ook dat
er hogere eisen aan de agent worden
gesteld. “De hele branche moet zich
ontwikkelen. Het kan niet zo zijn dat
we betere mensen willen hebben en

dat de tarieven niet zouden stijgen.
Met hogere tarieven kan je investeren
in mensen, blijven ze langer en kun-
nen ze dus beter doorgroeien in plaats
van dat de job beperkt blijft tot een
baantje naast de studie.” De agents
hebben meer knowhow nodig over
klanten, die tot steeds verder geseg-
menteerde groepen behoren. Er wordt
gewerkt met loyaliteitsprogramma’s
en CRM-systemen en sales en service
zullen sterker geïntegreerd raken. Dat
stelt weer eisen aan het opleidingsni-
veau van de agent. De agent wordt
steeds meer een specialist en de sco-
ringsrate, zo stelt Van Liemt, zal daar-
door netto steeds hoger gaan uitvallen.
Hij verwacht dan ook dat het uurtarief
zal stijgen naar circa 35 euro per uur.
“Voor dat tarief kan je wel betere men-
sen aantrekken,” relativeert Van Liemt,
“onze opdrachtgevers worden er ook
niet wijzer van als je doorlopend
nieuwe mensen moet aannemen en
trainen. Met de oude telemarketing
had men voldoende aan een eendaag-
se training, maar met een customer
care benadering ben je al snel enkele
weken aan het opleiden.” 

Global delivery model
In hoeverre is de Teleperformance
Groep met 275 contactcenters in meer
dan veertig landen in staat een global
delivery model te bieden aan haar in-
ternationale klanten? Van Liemt: “We
proberen in onze processen en uitstra-
ling zo consistent mogelijk te zijn. Als
groep zijn we COPC-gecertificeerd;
Nederland is als lokale vestiging dat
nog niet, hoewel er wel naar certifice-
ring van processen van bepaalde op-
drachtgevers wordt gekeken. We heb-
ben sinds jaren ook een eigen kwali-
teitssysteem, gericht op alle interne
processen. Ik ben een fervent voor-
stander van dergelijke systemen, het
past bij onze branche waarin sprake
is van productie. We draaien per jaar
600.000 contactcenteruren.”
Er zijn verschillende internationale
opdrachtgevers, zoals UPC, Tele2 of
Orange, die (delen van) hun klant-
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contact hebben ondergebracht bij
verschillende Teleperformance-landen.
Zo zijn er ook 2.400 werkplekken in
Tunesië, van waaruit hoofdzakelijk
de Franse markt wordt bediend. Hoe-
wel de Groep een groot nearshore net-
werk heeft (denk aan Canada, Zuid-
Amerika en de Filippijnen als near-
shorelocaties voor de Verenigde Staten)
is nearshoring geen alles overheersend
model voor Teleperformance. Het
bedrijf is aanwezig in Tjechie, Polen,
Bulgarije, Roemenië en Rusland. Van
Liemt ziet de opkomst van Oost-Euro-
pa niet als bedreiging voor bijvoor-
beeld de activiteiten van de Groep in
Duitsland: “De kwaliteit van het Duits
in Polen is niet goed. We gaan dus niet
vanuit Polen de Duitse markt bedienen.
Teleperformance Duitsland had vesti-
gingen in Hamburg en München,
maar heeft besloten in eigen land een
vestiging op te zetten tegen de Poolse
grens aan – daar liggen de lonen lager,
terwijl het Duits er uiteraard in orde
is,” aldus Van Liemt.

Tienduizend seats in 
lagelonenlanden
In totaal schat Van Liemt het aandeel
nearshore omzet – dus uit lagelonen-
landen afkomstig – in op 15 procent:
ongeveer 10.000 seats, verdeeld over
verschillende locaties. 

Nearshoring biedt niet alleen een kos-
tenvoordeel voor de opdrachtgever;
in lagelonenlanden is het callcenter-
werk een elitebaan, zo stelt Van Liemt.
De arbeidsmarkt is er dus gunstiger
en het verloop lager. Veelal wordt op-
drachtgevers, die voor een offshore
oplossing willen gaan, geadviseerd
het totale aantal benodigde seats te
verdelen over near- en onshore-loca-
ties. Dan kan er goed worden gebench-
marked. Voor grotere internationale
opdrachtgevers zoals Ebay ligt het
meer voor de hand om groepen van
100-200 agents te plaatsen in de ver-
schillende landen waar Ebay met haar
klanten wil communiceren. 
Voor de Nederlandse markt is near-

shoring al helemaal niet aan de orde,
aldus Van Liemt. Hij gelooft meer in
homeshoring ofwel thuiswerken en
is dan ook druk bezig met het voor-
bereiden van plannen. “In de VS en in
Italie is binnen de Groep hiermee al
veel ervaring opgedaan. Als je onder-
zoek laat uitvoeren naar de top vijf
beste vestigingsmogelijkheden in Ne-
derland, kom je in gebieden terecht
waar je collega’s ook zitten. Er is een
markt van 500.000 personen die wel
willen werken, maar die niet direct

proven technology, maar daarmee nog
geen proven business model. Alleen
Annie Connect heeft een lange tradi-
tie met het structureel inzetten van
thuiswerkers in een virtuele contact-
centeromgeving; veel andere facilitai-
re contactcenters zijn zich aan het
oriënteren. Van Liemt wil starten met
een pilot, maar acht de kans reëel dat
hij eind 2008 een derde Nederlandse
vestiging van 150-200 agents kan rea-
liseren – in virtuele vorm. Aan een
contactcenter-thuiswerkplek worden

beschikbaar zijn voor een reguliere
kantoorbaan. De inzet van deze groep
kunnen we faciliteren, daar zie ik toe-
komst in,” aldus Van Liemt.

Groei door middel van
homeshoring
Het thuiswerkmodel is voor contact-
centers in Nederland weliswaar een

wel bijzondere eisen gesteld en er is
een wat kleinere span of control nodig
voor de (virtuele) supervisie, zodat er
intensiever kan worden gemonitord.
Aangepaste regels en afspraken, in
combinatie met een webcam, moeten
de thuiswerkplek compleet en effec-
tief maken. De webcam hoeft niet de
complete werktijd aan te staan, deze
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is meer bedoeld als instrument voor
steekproefsgewijze controle.

Onafhankelijke ranking van
facilitaire contactcenters
Is het plan van de WGCC om KPMG

onderzoek te laten doen naar de op-
bouw van de kostprijs een goede ma-
nier om aan de buitenwacht – de op-
drachtgevers – te laten zien wat er voor
een bepaald tarief wel en niet verwacht
kan worden? “Ik heb een paar jaar ge-
leden al binnen de WGCC geroepen
dat we moeten stoppen met die price
dumping, we maken onze markt kapot.
We moeten als WGCC natuurlijk wel
ergens voor staan. Als je werkt volgens
de CAO, met bepaalde monitorings-
technieken en een minimum ratio
aan supervisie, training, etcetera, dan
weet je dat je minimaal een bepaalde
kostprijs krijgt.” Volgens Van Liemt
zijn er grote kwaliteitsverschillen tus-
sen de WGCC-leden onderling, maar
ook speelt mee dat er verschillen be-
staan tussen projecten. Hij kan zich
voorstellen dat het rapport leidt tot
een overzicht van eigenschappen
waaraan een WGCC-lid minimaal
dient te voldoen, bijvoorbeeld in ter-
men van hoeveelheid opleiding en
supervisie. “Maar zo lang er nog steeds

bedrijven zijn die hun diensten aan-
bieden voor een tarief rond de twintig
euro, helpt zo’n document niet echt,”
zo stelt Van Liemt – er zijn naast de
ruim twintig WGCC-leden nog hon-
derden andere partijen actief.
Is een onafhankelijk onderzoek, lei-
dend tot een ranking van de beste fa-
cilitaire contactcenters, niet wenselij-
ker? “Als je zelf je onderzoek gaat doen
of je bent zelf de opdrachtgever van
dat onderzoek, dan is het de vraag of
je volledig onafhankelijk bent. Ik ben
veel meer een voorstander van het uit-
leggen wat je als toegevoegde waarde
kunt bieden. Wat de tarieven betreft
hanteer ik bij veel opdrachtgevers een
open boek calculatie, waarin de kos-
ten van een agent, de opslag voor werk-
geverslasten, supervisie, training en
overhead, en tot slot onze winstdoel-
stelling helder zijn. Elke ondernemer
weet dat je dat laatste element nodig
hebt om te kunnen investeren in men-
sen en middelen, om je toekomst te
kunnen financieren.” 

Teleperformance

Teleperformance is 15 jaar geleden
als PerfectCall gestart in Haarlem. In
1995 is het bedrijf verhuist naar Zoe-
termeer, waar het bedrijf snel groeide
van 40 naar 240 seats. In 2005 is er
gefuseerd met Teleperformance in
Tilburg (160 seats). PerfectCall maak-
te al deel uit van de Teleperformance
Groep. De Nederlandse onderdelen
van de Groep realiseren een groeien-
de omzet van (in 2007) ca. 17,5 mil-
joen euro. Teleperformance Groep,
opgericht in Frankrijk in 1978, heeft
275 contactcenters, verdeeld over 43
landen en telt 70.000 medewerkers.
De Teleperformance Groep realiseert
over dit jaar een omzet van ongeveer
1,5 miljard euro.


