
Hoe lang kunnen bedrijven nog balanceren op het dunne 

koord van zo efficiënt mogelijk klantcontact? Biedt de chief 

customer officer hulp? Een gesprek met Hüseyin Güngör.

Waar blijft 
de CCO?



Hüseyin Güngör is een ‘man met een missie’. Hij 

publiceerde in 2003 zijn artikel ‘The human 

touch’ met de boodschap dat het accent in 

klantenservice veel te veel was komen te lig-

gen op de technocratische benadering van 

klantcontact. Zijn visie rondom the human 

touch dateert echter al van 2001. Op dit mo-

ment, in 2011, is hij vooral prettig verbaasd omdat Trendwatching.

com voorspelt (zie kader) dat the human touch een cruciale trend in 

consumentenland gaat worden. 

Is dat laatste niet vooral ook een verdienste van de consument zelf, 

die service aanzienlijk persoonlijker heeft gemaakt door social me-

dia te omarmen? Güngör: “Vroeger bleef de klant anoniem voor het 

bedrijf. De klant had weliswaar contact met familie, vrienden en col-

lega’s, maar nieuwe media vergroten nu de zichtbaarheid. Toch wor-

den social media verkeerd geïnterpreteerd door het bedrijfsleven. 

Ondernemingen denken dat ze met het opbouwen van een social 

media-team alles hebben opgelost. Ze kijken echter nog steeds niet 

naar het kernprobleem. Bedrijven moeten terug naar het eerste 

klantcontact. Ze moeten er voor zorgen dat de klacht überhaupt niet 

bestaat en de klant niet hoeft te klagen via social media.”

Twitter is niet alles Social media bieden ook de mogelijk-

heid voor klanten om zich op een positieve manier over bedrijven uit 

te spreken. “Het is zeker belangrijk dat bedrijven social media vol-

gen. Maar bedrijven denken nog te veel dat juist daarmee alle an-

dere zaken zijn opgelost. Van de tienduizend ontevreden klanten ui-

ten misschien duizend hun klacht en daarvan gaan er misschien 

tweehonderd twitteren. Waar moeten we dan kijken – bij de tweets 

of bij die tienduizend ongelukkige klanten? Er zijn bovendien maar 

weinig klanten die over hun klacht twitteren voordat ze een ande-

re weg hebben geprobeerd bij het bedrijf.” Daarnaast wijst Güngör 

er op dat een grote groep ontevreden klanten helemaal geen con-

tact opneemt met het bedrijf.

Twitterende consumenten die ontevreden zijn maar zich niet bij het 

bedrijf melden, vermelden vaak de hashtag #fail bij hun tweet. Zou-
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den bedrijven tijdens het contact met de klant 

niet veel explicieter aandacht moeten besteden 

aan de tevredenheid van de klant? Bijvoorbeeld 

door nadrukkelijk het begrip ‘tevredenheid’ aan 

de orde te stellen in het gesprek, of naar de me-

ning over de dienstverlening te vragen? Güngör 

heeft daar in zijn onderzoek wel naar gekeken. 

“Het is informatie die ‘verdampt’: de agent richt 

zich op het oplossen van het probleem en gaat 

door naar de volgende klant. Natuurlijk weet een 

agent als geen ander dat er ontevredenheid be-

staat: hij spreekt met zestig klanten per dag, 

driehonderd per week, 15.000 klanten per jaar! 

De meeste agents kunnen maar een klein deel 

van die klanten wat extra aandacht geven: het 

ontbreekt hen aan de bevoegdheid en aan tijd. 

De gemiddelde gespreksduur zou dan van bij-

voorbeeld 70 seconden naar 360 seconden gaan 

– onmogelijk. In de boardroom wordt anders ge-

dacht: ‘we hebben webcare, we hebben onze net 

promotor score’. Het kernprobleem krijgt nog 

steeds geen aandacht.”

NPS is manipuleerbaar Er zouden 

steeds meer bedrijven zijn die de AHT, de ge-

middelde gespreksduur, loslaten, maar volgens 

Güngör is dat kletskoek. Hij wijst er op dat faci-

litaire contactcenters nog steeds moeten verdie-

nen op basis van AHT. “Zij moeten hun human 

resources organiseren op basis van AHT. Op pa-

pier klinkt het interessant, dat loslaten van die 

AHT, maar ik zie het nog weinig geïmplemen-

teerd.”

Güngör ziet het ook met de net promotor score 

(NPS) misgaan. “Bedrijven die NPS hebben ge-

implementeerd, denken dat ze klantgericht zijn 

geworden. Het wordt door de frontoffice als een 

cijfer behandeld.” Volgens hem heeft die front-

office bij NPS snel door dat er goede cijfers moe-

ten worden gepresenteerd: winst in de NPS leidt 

tot een beloning op het contactcenter. De front-

office is dan vooral gefocust op het verhogen van 

het cijfer in plaats van het aanpakken van kern-

problemen. NPS vereist bovendien aanpassin-

gen in de gehele organisatie, dus ook in de back-
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office en er zijn maar weinig bedrijven die er over 

de volle breedte in slagen verbeteringen door te 

voeren. NPS is ook gemakkelijk te manipuleren, 

aldus Güngör. Hij heeft agents gesproken die na 

eenvoudige, uitstekend verlopen gesprekken de 

klant om een gunst vroegen – om in het aanslui-

tende tevredenheidsonderzoek een hoge score 

te geven. Ook kunnen agents in veel gevallen 

minder goede gesprekken – waarbij de klant min-

der of niet tevreden ophangt – buiten de NPS-

metingen houden. “Er worden spelletjes ge-

speeld”, stelt Güngör, “alleen maar om cijfers te 

corrigeren.”

Pleidooi voor de CCO Güngör vraagt 

zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen, ook 

als het gaat om webcareteams, die maar een 

fractie van de klachten van ontevreden klanten 

afvangen. Na CRM, loyaliteit, webcare, net pro-

motor score en customer experience manage-

ment is het wat hem betreft nu dan ook de hoog-

ste tijd voor het invoeren van de functie van chief 

customer officer, de CCO. Maar wordt de CCO geen 

buitenstaander in de boardroom? Want welk be-

drijf gaat nu een luis in de pels naar binnen ha-

len die het belang van de klant moet gaan ver-

tegenwoordigen? “Kijk naar de compliance offi-

Trendwatching.com: human touch wordt belangrijk

Trendwatching.com heeft elf cruciale consumen-

tentrends voor 2011 in kaart gebracht. Een daar-

van is de opkomst van een consumententrend 

onder de naam ‘random acts of kindness’ (R.A.K.). 

De analisten van Trendwatching.com constateren 

dat consumenten zich jarenlang tevreden heb-

ben moeten stellen met vervelende, inflexibele 

en afstandelijke organisaties. 

R.A.K. maakt het, zeker met alle online interacties 

met klanten, gemakkelijker dan ooit om klanten 

te verrassen – dat kan door middel van kleine 

geschenken, gestes, of het openlijk ingaan op 

openbaar gemaakte sentimenten van klanten; 

“just showing that they care”, aldus de trend-

onderzoekers. Het is daarbij nadrukkelijk niet de 

bedoeling dat organisaties positief twitterende 

klanten gaan belonen, het gaat om willekeurige, 

maar zorgvuldig uitgekozen uitingen van vrien-

delijkheid. Als onderdeel van R.A.K. geeft Trend-

watching.com enkele suggesties en één daar-

van is opmerkelijk: human touch. Consumenten 

willen in toenemende mate de menselijke kant 

van organisaties zien. 

Trendwatching.com baseert zich daarbij op  

verschillende trendonderzoeken. 71 procent 

van de mensen maakt aankoopbeslissingen  

op basis van bedrijfswaarden die overeen-

stemmen met de waarde van de koper (Young 

& Rubicam, augustus 2010). In 2006, aldus  

onderzoek van Edelman (Trust Barometer, 2010) 

was voor Amerikaanse consumenten ‘strong  

financial performance’ de derde meest bepa-

lende factor voor de ondernemingsreputatie.  

In 2010 waren financieel getinte afwegingen  

afgezakt naar de laagste rang, terwijl ‘transpa-

rent and honest practices’ en ‘company I can 

trust’ de lijst aanvoerden. Consumenten ver-

wachten op grote schaal dat merken een  

balans aanbrengen tussen ondernemingsdoe-

len en maatschappelijke doelen (87 procent in 

de UK, 78 procent in India, 77 procent in China 

en 80 procent in Brazilië – Edelman, november 

2010.)



cer, die breed geaccepteerd is en deel uitmaakt 

van de boardroom. Tien jaar geleden heerste de 

opvatting dat compliance (het voldoen aan rele-

vante wet- en regelgeving, red.) ieders verant-

woordelijkheid was 

binnen de onderne-

ming. Dat laatste 

wordt ook vaak ge-

zegd over customer 

experience. De hui-

dige compliance of-

ficer is voortgeko-

men uit junior com-

pliance managers, 

die door grote ban-

ken als stafmede-

werker werden aan-

gesteld om te kun-

nen auditen. Daar 

lag een noodzaak 

aan ten grondslag.”

Compliance officer Güngör ziet paral-

lellen tussen de ontwikkeling van de functie van 

chief compliance officer en die van chief custo-

mer officer: de laatste bevindt zich in veel geval-

len op middle-managementniveau, bijvoorbeeld 

als customer experience manager. “Deze is vaak 

nog niet senior genoeg om alles te veranderen, 

maar maakt bijvoorbeeld wel rapportages of 

voert onderzoek uit. Ik verwacht dat de CCO over 

een jaar of zes, zeven deel uitmaakt van de 

boardroom.” 

Güngör heeft enkele weken geleden de CCO-Lin-

kedIn groep opgestart. Hij is blij met de belang-

stelling uit meer dan twintig landen, onder an-

dere vanuit bestaande CCO’s: “Ik zie dat er iets 

gaande is bij financials en telco’s.” Toch wil Güngör 

niet meteen ingaan op de vraag of er bedrijven 

zijn die aantoonbaar succes hebben geboekt na 

het aanstellen van een CCO. “Het is nu de tijd, 

maar ik denk dat we in een overgangsfase zit-

ten.” Güngör vindt het wel belangrijk dat de CCO-

rol wordt gepromoot, want de financiële crisis 

heeft duidelijk gemaakt dat in probleemsitua-

ties het belang van klanten naar de achtergrond 

verdwijnt. “Organisaties die het beter hebben 

aangepakt, hebben na de crisis een flinke groei 

gerealiseerd.”

Daarnaast vindt hij het een logische volgende 

stap: “Er is vrijwel geen bedrijf te verzinnen dat 

niet iets met customer experience doet. Het 

wordt vaak naar voren geschoven als element 

van het onderscheidend vermogen. Maar als je 

het begrip overal en nergens gebruikt, dan blijft 






het terminologie.” Ook de advieswereld heeft 

naar zijn idee op de reeks hypes ingespeeld. Con-

sultancybureaus waren acht jaar geleden sales 

en marketingadviseurs, daarna werden ze CRM-

consultants, vervolgens veranderden ze vier jaar 

geleden in satisfaction- en loyaliteitsexperts, 

drie jaar geleden was het customer experience 

en nu zijn het deskundigen op het gebied van so-

cial media, vindt Güngör, “Alles is nu social me-

dia. Maar het is zo oppervlakkig, het gaat steeds 

maar om een klein beetje informatie.”

Wat moet een CCO doen? De compli-

ance officer is er mede gekomen door toedoen 

van toezichthouders en wet- en regelgeving: kre-

dietverstrekkers zijn zelfs wettelijk verplicht een 

compliance officer aan te stellen. Voor de ‘klant’ 

bestaat noch de noodzaak, noch de verplichting 

om een CCO aan te stellen. Er is geen verbod op 

ondermaatse service, je wordt als bedrijf hoog-

stens gekielhaald via social media. Service wordt 

bovendien vooral beschouwd als kostenpost. 

Maakt dat de CCO niet zwak? En wat gaat een 

CCO eigenlijk doen? Güngör: “De CCO rapporteert 

aan de CEO. De CEO moet net zo goed luisteren 

naar zijn CFO als naar de CCO. Marketing ma-

naget soms de klantcontactkanalen, soms niet. 

Het callcenter en de filialen zijn vaak twee ge-

scheiden organisatieonderdelen. Soms komt het 

callcenter in de knel met IT en gaat IT naar de 

CFO. Voordat je callcenter verbeterd is, is de CFO 

al bij de CEO geweest. Er zijn veel variabelen die 

een rol spelen bij het tot stand komen van cus-

tomer experience. De CCO zou dus alle kanalen, 

marketing, sales, de filialen, noem maar op, moe-

ten orkestreren.” De CCO zou ook commercieel 

verantwoordelijk moeten zijn en Güngör zou het 

zelfs geen slecht idee vinden als sales en marke-

Steeds meer CCO’s

Onderzoek van Forrester (januari 2011) laat zien 

dat een groeiend aantal bedrijven een CCO 

aanstelt. Volgens Forrester is een CCO ‘a top 

executive with the mandate and power to  

design, orchestrate, and improve customer ex-

periences across every customer interaction.’

In het rapport The Rise of the Chief Customer 

Officer verzamelde Forrester gegevens over 

155 CCO’s en werd er vragenlijstonderzoek  

uitgevoerd onder Amerikaanse bedrijven. 44 

procent heeft de titel chief customer officer, 

en 23 procent hanteert de naam chief client 

officer. 82 procent van de CCO’s heeft nog 

geen twee jaar gefunctioneerd als CCO.  

Meer dan de helft was nog maar een jaar op 

die positie aan het werk. Het grootste deel, meer 

dan 80 procent, komt van binnenuit en kent  

het bedrijf goed met zo’n acht jaar ervaring. 

Het zijn mensen met voorgaande functies  

als general manager (33 procent), posities in 

marketing (31 procent) of sales (31 procent).  

Een CCO is geen Haarlemmer-olie, Forrester  

registreerde veel scepsis. Het rapport is ver-

krijgbaar via Forrester. 

In een opinieartikel in NRC Handelsblad (13 de-

cember 2010) pleitte Mei Li Vos voor een CCO  

bij de financials. Peter Verhaar, werkzaam voor 

verschillende banken voordat hij oprichter was 

van Alex Beleggingsbank, gaf commentaar.

http://bit.ly/dFwyYl
http://bit.ly/hbJ6Eh
http://bit.ly/i37ShK


ting onder de CCO ressorteren. “Dan heb je één 

richtlijn.”

Gaat de CCO niet tegen hetzelfde probleem aan-

lopen, namelijk moeten kiezen tussen een lan-

gere (en dus duurdere) afhandeltijd en een gun-

stiger bedrijfsresultaat? Güngör denkt dat de 

CCO geen hardcore sales executive moet zijn, 

maar iemand die gewicht in de schaal legt. “De 

marges worden alleen maar kleiner, bedrijven 

gaan steeds meer op de kosten letten. Dat heeft 

een negatieve impact op de klant. Op de lange-

re termijn kan dat alleen maar leiden tot een 

neerwaartse spiraal.” Met andere woorden: de 

CCO zal moeten beschikken over senioriteit en 

visie, nodig voor customer advocacy. Güngör: 

“Om een CCO aan te stellen moet een organisa-

tie een zekere volwassenheid hebben – en de CCO 

moet een zekere empowerment hebben. Iemand 

moet honderd procent het klantbelang vertegen-

woordigen.” &

Discussieer mee op de LinkedIn-groep van CR&T.

Noot
[1] Zie www.crnt.nl > CR&T > Achtergrond

http://linkd.in/hLHkug
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