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checklist #contact -  
de menselijke factor in customer service

Communicatie bij outsourcing 

Communicatieplan outsourcing: startvragen 
 Wie zijn de stakeholders (direct en indirect betrokkenen)?

 Aan welke informatie is op welke momenten behoefte?

 Waar komt die informatie vandaan en in hoeverre zijn leden van de organisatie zelf de bron?

 Welke communicatiemiddelen worden ingezet voor welke groepen?

 In het voortraject van uitbestedingsprojecten kan worden geïnventariseerd in welke mate agents geïnte-

resseerd zijn in een overstap.

Een communicatieplan kan opgesplitst worden in twee onderdelen: communicatie vooraf, gericht op de vragen 

en belangen van betrokken personeel (wat gaan we uitbesteden, waarom gaan we uitbesteden, wat gebeurt er 

met mij?) en communicatie tijdens de transformatie. 

Het is belangrijk in een vroeg stadium apart te communiceren over contactpersonen, taken en bevoegdheden 

en proceseigenaren. Wie informeert over wat? Bij wie kan men terecht? 

Verschillende media kunnen hierbij met verschillende doelen worden ingezet: 

 intranet – met contactgegevens en verantwoordelijkheden van betrokken (project)medewerkers, maar 

ook met nieuwe flowcharts en nieuw trainingsmateriaal;

 hotline – voor het melden van verstoringen, urgente vragen of problemen;

 nieuwsbrieven voor verschillende doelgroepen, elk met verschillende rubrieken;

 bijeenkomsten zoals townhall meetings in verschillende fasen, bijvoorbeeld om de kick-off te verzorgen, 

tussentijds te rapporteren en betrokken medewerkers van zowel dienstverlener als uitbesteder te moti-

veren;

 werkgroepen, waarin kennisdeling centraal staat;

 posters, waarmee ruchtbaarheid wordt gegeven aan het project;

 sociale events, denk aan bedrijfsbezoeken en een online community waar medewerkers van uitbesteder 

en provider elkaar kunnen leren kennen en kennis en ervaringen kunnen delen. 

HR en communicatie kunnen ook nagaan waar binnen de organisatie het middle management moet worden 

ondersteund in het uitleggen van plannen en het rapporteren over de vorderingen. De communicatiespecialis-

ten moeten niet alleen boardroom meetings bijwonen, maar ook reguliere werkoverleggen, briefings en trainings-

bijeenkomsten op de werkvloer – zowel binnen de uitbestedende organisatie als binnen de organisatie van de 

dienstverlener.
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Elementen die relevant zijn voor de communicatie en informatievoorziening:

 Projectteam outsourcing: wie zitten er in, wie zijn aanspreekpunten, wie doet wat.

 Werving en selectie: profielen, functiebeschrijvingen, werving, selectie.

 Plaatsingsbeleid: overgangsregelingen, selectie, verhuis/reiskosten.

 Training: transfer, kennismanagement, uitvoering en planning training.

 Arbeidsvoorwaarden: salarissen, personeelsdossiers, rechten en plichten, verlofregelingen.

 Planning: op basis van nieuwe infrastructuur en historische analyses, methodiek, software.

 Operationeel management: stijl van leidinggeven, supervisie, behoeften managementinformatie uitbeste-

der, calamiteitenplannen, operating time span, ondersteuning agents, enzovoorts.

 Roostertechniek en –systemen hebben invloed op het service level. Wordt er adequaat gepland? Welke 

eisen worden gesteld aan de inzetbaarheid? 

 Data-infrastructuur: hoe wordt informatie beschikbaar gemaakt en aan agents aangeboden? 

 Leiding: beschikken de supervisor over voldoende bezetting om goed te kunnen plannen?

 Doelstellingen: welke richtlijnen worden gehanteerd voor gemiddelde gespreksduren van agents? 

 Inrichting van de telefonie-infrastructuur: hoe wordt gerouteerd, hoe worden overflows ingezet? Moeten 

agents allround getraind zijn?

 Beslissingen op het gebied van security en redundancy: hoe betrouwbaar zijn systemen? Of komt de druk 

als gevolg van achterstanden bij agents en supervisie te liggen?


