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In januari 2018 zakte het aantal werkelozen naar 395.000, 4,2% van de Nederlandse beroepsbevolking, 
aldus het CBS. Alleen in 2017 kwamen er al 218.000 nieuwe banen bij. Dit banenaantal zal alleen nog 
maar verder blijven groeien. Zo verwacht de Rabobank in de sector Informatie & Communicatie een groei 
van 5,1% ten opzichte van 4,5% vorig jaar. 

Nu het werkloosheidspercentage onder de vijf procent is gezakt, merk je dat de medewerkers het steeds 
meer voor het zeggen krijgen. Met de verandering van een werkgevers- naar een werknemersmarkt, 
veranderen er veel andere zaken mee. In dit document staan de 16 belangrijkste trends in klantcontact 
voor dit jaar. 

De Nederlandse economie verandert

Groei Bruto Binnenlands product (BBP)

Bron: CBS Nederland
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Je ziet, zowel in de klantcontact branche als in 

de rest van Nederland, dat er een trend is gestart 

waarbij de salarissen stijgen. Er wordt veel gestaakt 

voor betere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld door 

leraren in het onderwijs. Er is ook veel aandacht 

voor deze stakingen in de pers. We hebben de crisis 

achter de rug en de economie heeft de wind weer 

mee, maar de salarissen, zijn zowel in de crisis als in 

de goede jaren achter gebleven. 

Nu, begin 2018, ga je pas voor het eerst merken, dat de 

bedrijven hun salarissen gaan verhogen. Dat hebben 

we ook gezien bij de grote organisaties binnen de 

klantcontact branche. Tegelijkertijd verbeteren 

bedrijven ook de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Door de krapte op de arbeidsmarkt, kunnen 

werknemers die erg gewild zijn meer eisen. Waar 

er vroeger onderscheid werd gemaakt door het 

aanbieden van bijvoorbeeld meer vastigheid, kan 

een werkgever nu het verschil maken door meer 

ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en meer 

flexibel te zijn. Deze arbeidsvoorwaarden zijn 

namelijk erg belangrijk voor de nieuwe generatie, 

aldus het UWV & Flexmarkt. 

Trend 1: verbeteren van de 
arbeidsvoorwaarden



De meeste van deze trends in klantcontact komen 

allemaal uit één ding voort: het tekort aan 

kwalitatief sterke mensen. Deze trend 

zal ook niet snel stoppen want de 

vergrijzing zet immers door. Ook 

studeren er in Nederland minder 

mensen af, doordat de groep 

jongeren kleiner wordt. De 

toestroom van werkend 

potentieel is dus niet zo 

groot. De uitstroom van 

mensen boven de 65 wordt 

steeds groter. Ook stoppen 

mensen eerder met werken 

vanwege de toegenomen 

welvaart. 

 

                    

Elk jaar gaat er dus een stuk werkende populatie af terwijl de instroom daalt. Zeker 

werkgevers in het klantcontact hebben het lastig, omdat je veel 

mensen nodig hebt, er relatief veel verloop is en medewerkers 

hebben daarnaast veel keuze in werkgevers. Daarnaast zijn 

het vaak ook minder goed betaalde banen.

 

Je ziet dezelfde trend terugkomen in de 

logistiek. Bij grote logistieke centra, webwinkels, 

distributiecentra, hebben ze ontzettend veel 

moeite om goede mensen te vinden. In onze 

branche zouden de werkgevers zich beter 

moeten profileren, maar vaak zie je dat dit 

achterblijft. De salarissen liggen veel lager 

nog dan in distributiecentra terwijl er veel 

meer wordt gevraagd. Dat gaat erg tegen de 

huidige trends in. 

                    

Trend 2: tekort aan kwalitatief sterke arbeidskrachten 



Er wordt veel meer geïnvesteerd in het opleiden van mensen. Een paar jaar geleden was het nog 

zo dat werkgevers bij werknemers aangaven dat zij in zichzelf moesten investeren. Nu zie je dat 

het noodzakelijk wordt dat werkgevers zelf werknemers gaan opleiden. Je ziet dat hele hordes 

mensen verkeerd zijn opgeleid en die moeten worden omgeschoold. Dat gebeurt vaak vanuit 

een baan. Werkgevers zeggen: “kom maar aan boord, dan gaan wij je wel op de juiste plek zetten 

en de juiste skills aanleren.”

Opleidingsgeld wordt niet alleen aan instroomopleidingen uitgegeven, maar ook aan andere 

opleidingen. Bij een aantal grote spelers in de klantcontact branche wordt er in de cao 

opgenomen dat er per persoon een opleidingsbudget van 1.000 euro is. Het maakt niet uit 

waar de medewerker dat aan besteedt, het mag bij wijze van spreken ook uitgegeven worden 

aan een viscursus.  Daarachter zit de gedachte dat de medewerker zelf bepaalt. Ook de manier 

van opleiden is zoals de medewerker dit wilt. Je ziet dat opleiden steeds meer tijd en plaats 

onafhankelijk gaat worden. Digitaal waar kan, en fysiek waar dat moet.

Trend 3:  zelfsturend opleiden
van medewerkers 

Trend 4:  werkzoekende zet
werk niet meer op één

Een werkzoekende zet werk niet meer vanzelfsprekend op 

nummer één. Nederland is  zo welvarend dat andere dingen 

steeds een belangrijkere plek gaan innemen. Sterker nog, 

familie, vrienden, geluk, vrije tijd, kinderen, hobby’s, staan 

vaker op één dan werk. Dat was 20 jaar geleden niet zo, toen 

werd alles rondom werk gemoduleerd. De werknemer van 

nu denkt: “dit is mijn leven, ik wil dat mijn werk daar zoveel 

mogelijk op aansluit.”

Dit is met name zichtbaar bij de nieuwe generatie. In veel 

gevallen wordt deze mindset van de nieuwe generatie 

overgenomen door werkgevers. 



Trend 5:  meer aandacht 
voor  privacy met 
 AVG/GDPR

Door de Algemene verordening gegevens 

bescherming (AVG) ook bekend als de General Data 

Protection Regulation (GDPR) die in mei ingaat, is 

er meer aandacht voor de gegevensbescherming 

van klanten en dat heeft uiteraard ook gevolgen 

voor de klantcontactbranche. Uitgangspunt is dat 

er bij de verwerking van persoonsgegevens de 

data wordt geminimaliseerd en dat gebruik alleen 

nog binnen vastgelegde doelstellingen plaatsvindt.  

Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende 

maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen 

dat de klantgegevens goed beschermd zijn. Er moet 

een privacy-administratie worden ingericht waar 

er verantwoord wordt hoe er met klantgegevens 

wordt omgegaan. Een onderdeel daarvan is 

het verwerkingsregister. Hierin moet worden 

aangegeven welke gegevens er worden verzameld, 

wie er bij kan en hoe de beveiliging is ingericht.  

Voor elke verwerking van persoonsgegevens 

moet er een verwerkingsverantwoordelijke 

worden aangewezen. Dit betekent dat als er 

gebruik wordt gemaakt van een externe partij, 

er verwerkersovereenkomsten moeten worden 

vastgelegd. 

Er mag daarnaast geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van 

profilering plaatsvinden, als hier slechte rechtsgevolgen voor de betrokkene aan 

verbonden zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het automatisch testen van 

de kredietwaardigheid van een persoon bij bijvoorbeeld het afsluiten van een 

hypotheek of een ander krediet, zoals bij het aanschaffen van een nieuwe telefoon.  

De maatregelen worden periodiek getest en de gevolgen zijn enorm: bij het 

niet naleven van de regels kunnen boetes volgen van 4% van de jaaromzet tot 

20 miljoen euro en zelfs het verbieden van verwerking van persoonsgegevens.  

Ben jij al AVG proof? Zie het op checklist op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Trend 6:  de impact van ePrivacy
op leadgeneratie

Wat verandert er met de ePrivacy verordening op het gebied van klantcontact?

• Voor B2B-klantcontactcentra veranderen er een aantal belangrijke zaken. Je mag 

geen bestand meer bijhouden met namen en e-mailadressen van specifieke personen 

binnen bedrijven. Je mag dus niet meer vragen naar ‘Hans Pieters’ maar vraagt in plaats 

daarvan naar de ‘Hoofd Inkoop.’ Als je toestemming hebt gekregen om te bellen op een 

specifiek nummer en te vragen naar een bepaald persoon is dit uiteraard wel nog steeds 

toegestaan. 

• Outbound telefoonnummers mogen onder de nieuwe wetgeving niet meer 

verborgen worden, of er moet een speciale prefix gebruikt worden, zodat het bij klanten 

en bedrijven altijd bekend is dat het om telemarketing gaat. 

• Het spamverbod wordt uitgebreid, voorafgaande toestemming van de gebruiker 

(opt-in) is vereist voor alle vormen van commerciële communicatie. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


Wat je verder ziet is een shifting in kanaalstrategie. Eerder had de klant 

vrije keuze in kanalen en in tijdstippen. Er is nu een tegenbeweging, 

waarbij ondernemingen aangeven: “als er teveel keuze is dan worden 

mensen niet goed geholpen en wij kunnen het dan ook niet efficiënt 

inrichten. Dus laten we klanten helpen bij die keuze.” 

Er wordt regelmatig gekozen voor een kanaalkeuze en daarmee 

wordt dan een kanaal dicht gezet. Je ziet ook dat bedrijven 

keuzes maken omtrent de openingstijden. Dat werkt natuurlijk 

niet voor elk bedrijf, maar bij bepaalde diensten kan dat prima. 

Het is dan wel belangrijk dat dit goed gecommuniceerd wordt.  

Een aantal jaren geleden overheerste de omnichannel gedachte, 

waarin er via alle kanalen gecommuniceerd werd met de klant. Veel 

bedrijven hebben dit nu een klein beetje ‘getweaked’: het gaat nog 

steeds over meerdere kanalen, maar wel met een kanaalstrategie 

eraan vast. De eindklant kan dan uiteindelijk ook beter geholpen 

worden. 

Trend 7: shifting in 
kanaalstrategie

De shifting van kanalen zorgt niet per definitie voor een afname 

van contacten. Er is wel een afname van call en mail. Dat komt 

met name door betere zelfservice, betere websites, betere 

FAQ en autobots. De totale communicatie van het bedrijf met 

klanten gaat echter significant omhoog. Dat komt omdat er via 

de autobot, live chat en de verschillende Social Media veel meer 

gecommuniceerd wordt.

Trend 8: meer contact
met klanten



Je ziet dat veel bedrijven het erg jammer vinden dat ze niet meer telefonisch 

in contact staan met hun klanten. Grote partijen gaan daarom vaak ‘zo 

maar’ bellen met hun klanten, zoals bijvoorbeeld welkom calls, zonder 

aanwijsbare reden. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. “Dat 

vinden ze wel op de website, daar zit een klant echt niet op te 

wachten,” werd er dan gezegd. Nu wordt dit vaak gedaan vanuit 

de gedachte dat dit voor binding zorgt.  

Het is belangrijk dat bedrijven een duidelijke visie hebben 

van hun relatie met hun klant, en welke profiling en 

communicatiestrategie zij daarvoor kiezen. Verkoop je een 

premium product, en wil je zo bekend staan, dan zette 

je vroeger alle kanalen open en zorgde je dat je op alle 

manieren bereikbaar was. Nu zeg je: “we hebben een 

gericht kanaal, met gerichte openingskeuzes maar we 

Trend 9: proactief klantcontact

gaan wel meer communiceren. Als jij ons niet 

belt, dan gaan wij jou bellen”. 

Als je een product aanbiedt waarbij je 

in principe weinig contact met de 

klant hebt, dan moet je er wel voor 

zorgen dat er een merkbeleving 

is en dat er een binding is, en 

dit soort belletjes helpen 

daarbij. Vervolgens kan je 

er uiteraard nog steeds 

commerciële kansen uit 

halen, maar dat is in dit 

geval een bijzaak. 



Trend 10: Social Media 
profiling in klantcontact

Hoe je door de klantenservice wordt behandeld, zal in de 

toekomst steeds vaker afhangen van je laatste Facebook 

post of Instagram foto. Steeds meer bedrijven kijken naar 

wat consumenten plaatsen op hun Social Media om hun 

stemming te bepalen, en om hen vervolgens te helpen in 

lijn hiervan. 

In het buitenland wordt Social Media profiling al veelvoudig 

toegepast, de verwachting is dat deze trend ook naar

Nederland gaat overwaaien. 

“Bedrijven passen Social Media 

profiling toe om het humeur van 

de consument te bepalen en te 

bepalen welke toon ze het beste 

bij deze klant kunnen hanteren. 

Als de klant veel vriendelijke, 

vrolijke posts plaatst, dan 

worden klantcontact adviseurs 

aangeraden om een losse toon te 

hanteren,” aldus Amarpreet Kalkat, 

oprichter van het consumenten 

intelligentie platform Frrole. 

In Nederland wordt het gebruik 

van Social Media profiling beperkt 

door de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Vanaf mei geldt 

daarnaast de nieuwe Algemene 

verordening gegevensbescherming, 

die het inzet van deze technieken 

mogelijk nog verder beperkt.  

“Als de klant
vriendelijke, vrolijke 
posts plaatst dan 

worden klantcontact-
adviseurs aangeraden 

om een losse toon
te hanteren.” 

Amarpreet Kalkat
Consumenten

Intelligentie platform
Frrole



Trend 11: verdere centralisatie
klantcontact

De centralisatie van klantcontact is 

tien jaar geleden begonnen, maar 

is nog steeds niet gestopt. Grote 

organisaties kiezen ervoor om 

overkoepelend, core klantcontact, 

dat op fysieke vestigingen 

plaatsvindt, af te vangen en deze te 

centraliseren. 

Vroeger kon het nog wel zo zijn dat 

je een vestiging opbelt om je vraag 

te stellen. Dit gaat in de toekomst 

niet meer het geval zijn, alle locaties 

komen op één nummer binnen, op 

een centraal callcenter.

Trend 12: toename en gevolgen
Artificial Intelligence

De afgelopen jaren zijn er steeds 

meer chatbots en andere vormen 

van Artificial Intelligence  (AI) 

toegepast in klantcontact. Uit een 

onderzoek van TechEmerge komt 

naar voren dat de verwachting is 

dat dit de aankomende vijf jaar 

alleen nog maar meer zal toenemen. 

Onderzoek wijst verder uit dat 44% 

van de mensen communiceren 

met een chatbot zou prefereren 

boven het communiceren 

met een medewerker, als alles 

tenminste optimaal zou werken.  

 

En daarin zit op dit moment de crux: 

door het ontbreken van emotie 

kunnen chatbots veel schade bij 

klanten veroorzaken, die doordat 

ze zich niet gehoord voelen hun aankopen ergens anders 

gaan doen.    

 

In de huidige ontwikkelingen is het nog niet mogelijk 

voor chatbots om menselijke emoties te begrijpen of te 

tonen. Als chatbots daadwerkelijk succesvol willen zijn 

in klantcontact, dan is het belangrijk dat dit wel het geval 

is, zodat ze begrijpen hoe de beller zich voelt en empathie 

kan tonen om ze rustig te maken. Als dit niet lukt, dan 

bestaat de kans dat de klant een negatieve ervaring krijgt 

met het bedrijf met weinig kans op een herhaalde aankoop. 

Hoewel kunstmatige intelligentie op dit moment nog niet aan de vraag 

van de markt voldoet, zijn er ook positieve signalen: er kunnen veel mensen 

binnen een korte tijd worden geholpen en er zijn geen wachttijden. Het zal 

echter nog een lange tijd duren voordat chatbots volledig kunnen voldoen 

aan de verwachtingen, en dan nog blijven medewerkers voor lastige gevallen 

belangrijk. 



Trend 13: kansen voor 
mensen met afstand 
arbeidsmarkt

De krapte in de arbeidsmarkt zorgt ervoor 

dat werkgevers gedwongen worden verder te 

kijken dan de, in hun ogen, best presterende 

ideale kandidaat. Deze zijn namelijk in de 

huidige situatie erg schaars. Mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt krijgen meer 

kansen, mits zij open staan voor ontwikkeling. 

Trend 14: werkgevers
richten zich op 
Branding

Om zich te kunnen onderscheiden van de rest, 

profileren bedrijven zich veel vaker en 

opvallender. Een tastbaar en concreet ‘employer 

brand’ wordt daarbij steeds belangrijker. Dit 

komt niet alleen naar voren in de Social Media 

kanalen van de organisatie, maar is in elke 

uiting van het bedrijf belangrijk.



Van de moeilijk vervulbare functies wordt slechts 68% uiteindelijk 

alsnog ingevuld. Werkgevers ervaren een grote mismatch tussen 

vacatures en kandidaten: sollicitanten voldoen vaak niet aan de 

gewenste kerncompetenties. Vaker dan hiervoor worden niet 

helemaal passende kandidaten op functies aangenomen en gaan 

bedrijven ze zelf opleiden.

Trend 15: grote mismatch 
kandidaat en vacature

De favoriete manier om werknemers te werven is via Social Media 

(36%) op de voet gevolgd door werven via externe partijen (31%), wijst 

een onderzoek uit van Werf-en. De grootste groei van vacatures vindt 

plaats in de arbeidsbemiddelingssector. Dit komt omdat bedrijven 

steeds vaker externe partijen voor arbeidsbemiddeling inzetten. Dit 

blijkt ook uit de cijfers van het CBS, waar de vacatures voor werk via 

uitzendbureaus het hardst zijn gestegen (11% in 2017). 

Trend 16: vaker externe partijen
ingeschakeld voor werving
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