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VOORWOORD

Met genoegen presenteer ik de klantcontact arbeidsmarktanalyse van Q2 2019. Wat doe je binnen 
een organisatie wanneer een nieuwe medewerker is aangenomen? Je hebt veel tijd en energie 
gestoken in het werven van nieuwe medewerkers en deze talenten wil je natuurlijk ook behouden. 
De onboarding van nieuwe medewerkers gaat verder dan een eenvoudige introductie tot de 
werkplek. De onboarding verwijst naar het proces waardoor nieuwe medewerkers de nodige 
kennis, vaardigheden en gedrag verwerven om zich te kunnen binden aan de organisatie. In deze 
klantcontact arbeidsmarktanalyse staat dit onderwerp centraal. 

Er is gekozen voor dit thema, omdat wij merken dat een goede onboarding van essentieel 
belang is in de huidige krappe arbeidsmarkt. Momenteel is het aantal vacatures gestegen naar 
93 vacatures per 100 werklozen, wat aangeeft dat de arbeidsmarkt zeer gespannen is. Ook in het 
aantal klantcontact vacatures is een sterke stijging zichtbaar: het aantal klantcontact vacatures 
is in de afgelopen vier jaar niet zo hoog geweest als nu. Hierdoor is het nog belangrijker om een 
nieuwe medewerker door middel van een goede onboarding direct te binden aan de organisatie. 

Organisaties en medewerkers hebben een gedeeld belang bij een goed onboardingprogramma. 
De organisatie wil dat medewerkers productief zijn, helpen om de organisatie naar een hoger 
niveau te tillen en medewerkers willen zich zo snel mogelijk betrokken en van waarde voelen bij 
de nieuwe werkgever. Een strategisch onboardingprogramma kan niet worden ontwikkeld door 
één persoon, maar moet draagvlak krijgen vanuit de gehele organisatie. Het is verstandig om 
het ownership bij één afdeling te leggen (waarschijnlijk een Academy of Learning & Development 
afdeling) en daarnaast andere afdelingen en vooral leidinggevenden erbij te betrekken.

Uit onderzoek van Talmundo, een organisatie gespecialiseerd in digitale onboardingplatformen, 
blijkt dat nieuwe medewerkers binnen één op de drie organisaties problemen ondervinden tijdens 
de eerste weken van hun nieuwe baan en dat ze blijven zitten met onbeantwoorde vragen. Het 
belang van een goede onboarding blijkt ook uit onderzoek van Talmundo. Nieuwe medewerkers 
die goed worden voorbereid voor hun eerste werkdag en begeleiding krijgen gedurende hun 
eerste periode, zijn gemotiveerder en positiever over hun nieuwe werkgever. Het blijkt dat 
veel werkgevers nieuwe medewerkers vaak overschatten, terwijl nieuwe medewerkers vaak 
onduidelijkheden ervaren over hun rol en de invulling van hun functie. Een goede onboarding 
zorgt ervoor dat de juiste verwachtingen worden geschetst. 

‘’Bij een goede onboarding is de periode tussen het tekenen van het contract 
en de eerste werkdag cruciaal’’

Als werkgever is het belangrijk om in deze periode contact te houden met de nieuwe medewerker 
en daarbij voldoende informatie te verstrekken over de organisatie, de nieuwe rol en het team. 
Een onboarding stopt daarnaast ook niet na de eerste maand. Er kan niet verwacht worden dat 
een medewerker na één maand over alle informatie beschikt om de functie op het verwachte 
niveau te kunnen uitvoeren. Werkinhoudelijk staat de medewerker pas aan het begin van het 
leertraject. Het grootste gevaar is dat de verwachtingen die de nieuwe medewerker had over 
de functie niet geheel overeenkomen met de werkelijkheid. Het is daarom belangrijk om altijd in 
gesprek te blijven met de medewerkers en na te denken over een strategische onboarding. 

Veel plezier met het lezen van de klantcontact arbeidsmarktanalyse. 

MARJOLEIN KLEIJWEGT
Chief Recruitment Officer
mkleijwegt@fintrex.nl

https://www.mt.nl/management/onboarding-van-nieuwe-medewerkers-kan-nog-veel-beter/563584


Waarom zou men investeren in een goede onboarding? En wat levert het op? Succesvol instromen 
is een essentieel onderdeel binnen de klantcontact branche, een branche waarin medewerkers een 
ruime keuze in vacatures hebben en regelmatig van baan wisselen. Daarnaast is de preboarding 
de eerste fase in de employee journey van de medewerker. Binnen dit proces krijgen nieuwe 
medewerkers kennis over hun rol, het team en de organisatie, zodat zij zich onderdeel voelen van de 
organisatie en een actieve bijdrage leveren.

1.1 MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN ALLE CONTACTMOMENTEN
De onboarding begint niet op de eerste werkdag. Wie een medewerker al vroegtijdig wil 
betrekken bij de organisatie, bereidt de nieuwe medewerker alvast eerder voor op zijn of haar 
werkzaamheden. Vaak zit er namelijk flink wat tijd tussen de aanname en de eerste werkdag. 
In deze periode kan er al een start worden gemaakt om de nieuwe collega te binden aan de 
organisatie. Uit een recent onderzoek van Talmundo is gebleken dat maar liefst 66% van de 
ondervraagden te weinig informatie heeft over de organisatie, gewenste resultaten en specifieke 
taken en verwachtingen. 

1. PREBOARDING

Er zijn verschillende contactmomenten waar de organisatie de nieuwe medewerkers kan 
spreken en/of verrassen met leuke en inhoudelijke informatie over hun nieuwe werkgever. Denk 
hierbij aan het geven van een rondleiding door het gebouw op het moment dat de nieuwe 
werknemer zijn of haar contract komt tekenen of een handgeschreven welkomstkaartje per post 
nadat zij hebben getekend. Om iemand al op de hoogte te stellen van de organisatiecultuur 
kan een video worden gemaild, waarin wordt uitgelegd wat de medewerker kan verwachten op 
het moment dat hij of zij aan de slag gaat. Een nieuwe medewerker snel in contact brengen 
met collega’s kan wonderen verrichten voor de binding met de organisatie. Het is een handig 
handvat om een nieuwe medewerker alvast voor te stellen aan de rest van het team. 

Van de organisaties 
heeft geen officieel 
onboardingproces

Van de ondervraagden geeft 
aan dat een onboarding erg 

nuttig zou zijn

Van de ondervraagden geeft 
aan te weinig informatie te 
hebben over hun rol, taken 

en verwachtingen

Van de organisaties geeft 
onvoldoende informatie 
en support aan nieuwe 

medewerkers
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“Door een preboarding toe te voegen aan de klassieke onboarding kunnen nieuwe 
medewerkers zich beter en sneller voorbereiden op hun nieuwe functie en  bovendien 
raken ze sneller vertrouwd met hun nieuwe werkomgeving’’, aldus Siri Wouters, Senior HR & 
Development Manager bij FINTREX. Volgens Siri zijn de volgende punten belangrijk om rekening 
mee te houden: 

• Bel de medewerker voor start:  
Wij adviseren altijd om even te bellen met de bevestiging van de startdatum, locatie en 
tijd. Denk hierbij ook aan een eventuele dresscode en andere voorbereidingen die verwacht 
kunnen worden.  

• Stel een buddy aan:  
Het is belangrijk om een buddy aan te stellen en goed met deze medewerker af te 
stemmen wat er wordt verwacht van de nieuwkomer en zijn of haar inwerktraject (zie 
paragraaf 1.3).  

• Maak alvast een planning:  
Probeer alvast zoveel mogelijk afspraken in te plannen in de agenda. Denk hierbij aan 
een lunchafspraak op de eerste dag met collega’s, verschillende presentaties binnen de 
organisatie, rondleidingen et cetera.  

• Informeer collega´s:  
Informeer alvast de huidige medewerkers over de nieuwe collega, zodat hij of zij wordt 
herkend op de werkvloer en zich daardoor sneller thuis zal voelen.  

• Maak de werkplek gereed:  
De computer, werktelefoon, inloggegevens, pasjes, visitekaartjes en overige 
benodigdheden moeten gereed liggen op het moment dat de medewerker begint. Voeg 
ook de nieuwe medewerker toe aan interne mailinglijsten, zodat hij of zij up-to-date blijft 
over ontwikkelingen binnen de organisatie. 

 
Kortom: genoeg te doen om een eerste goede indruk achter te laten. 

1.2 MAAK EEN PROGRAMMA 
Een onboarding is niet iets waar pas over nagedacht wordt op het moment dat een nieuwe 
medewerker start en ook niet iets wat aan de desbetreffende manager overgelaten moet 
worden in de hoop dat hij of zij er iets leuks van maakt. Er moet vanuit de organisatie een 
duidelijk plan aanwezig zijn over wat de organisatie belangrijk vindt om te delen met de nieuwe 
medewerkers, wie daarvoor verantwoordelijk is en in welke fase van de onboarding dat gebeurt. 
Hoe meer er van tevoren is bepaald en klaarstaat, hoe gemakkelijker de onboarding verloopt en 
hoe professioneler het overkomt. 

Het eerder benoemde onderzoek van Talmundo wijst uit dat 40% van de organisaties 
onvoldoende informatie en support geeft aan nieuwe medewerkers, waarbij 34% van de 
respondenten verklaart dat de nieuwe werkgever geen officieel onboardingproces heeft. 
Wanneer er wél een onboardingproces aanwezig is, is het vaak inconsistent en niet duidelijk 
bij wie de verantwoording van de onboarding ligt. De zogenoemde ‘welkomstmap’ met 
informatie over de organisatie bestaat nog, maar steeds meer organisaties beseffen dat dit 
niet voldoende is. Je moet nieuwe medewerkers leren omgaan met de IT-systemen, hen kennis 
laten maken met de organisatiecultuur en de algemene gang van zaken.

https://www.mt.nl/management/onboarding-van-nieuwe-medewerkers-kan-nog-veel-beter/563584


1.3 STEL EEN BUDDY AAN
Hoeveel je ook deelt over de organisatie en de cultuur, je leert in de praktijk nog veel sneller 
en beter wanneer je een buddy aan je zijde hebt. Uit onderzoek van HR-platform Sapling is 
gebleken dat 87% van de respondenten aangeeft dat een buddy een effectieve manier is om het 
inwerkproces te versnellen. De zogenoemde buddy fungeert als een persoonlijke coach bij wie 
de medewerker terecht kan voor alle werk gerelateerde vragen. Het is daarom verstandig om een 
buddy aan te wijzen die in hetzelfde team of in dezelfde functierol zit. Een nieuwe medewerker 
zal zeker in het begin veel vragen hebben die niet altijd beschreven staan in eventuele 
welkomstdocumenten. Door een buddy aan te stellen en hiermee de drempel te verlagen, kan 
een nieuwe medewerker snel en ongedwongen vragen stellen. Hoe boek je bijvoorbeeld een 
vergaderkamer? Of waar staan bepaalde zaken opgeslagen op de server?

‘’Nieuwkomers kunnen verloren rondlopen en niet snel genoeg weten waar ze terecht 
kunnen met bepaalde vragen. Daarom raden wij altijd aan om nieuwe medewerkers aan 
een buddy te koppelen. Het is belangrijk dat een buddy het leuk vindt om te doen en de 
begeleiding niet als vervelend beschouwt. Laat collega’s zich vrijwillig opgeven voor 
deze mooie taak.’’ 

– Siri Wouters – Senior HR & Development Manager bij FINTREX
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2. ONBOARDING

De onboarding verwijst naar het proces waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis, 
vaardigheden en gedrag verwerven om insiders te worden binnen de organisatie. Door nieuwe 
medewerkers op een goede wijze te laten landen binnen de organisatie, zijn zij sneller productief, 
voelen ze zich meer betrokken en vertrekken ze minder snel. Maar hoe kun je een onboarding nu 
het beste aanvliegen? 

2.1 DOEL VAN DE ONBOARDING
Het doel van de onboarding is niet om alle benodigde kennis in een zo een kort mogelijke 
tijd aan te leren. Het doel van de onboarding is om duidelijke verwachtingen te scheppen, 
de medewerkers te leren waar hij of zij de benodigde kennis zelfstandig kunnen vinden en 
het vertrouwen geven dat de medewerker de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Het 
leren gebeurt niet alleen tijdens de onboarding, maar juist ook na de onboarding. Uit het 
onderzoek van Sapling is gebleken dat organisaties met een goede onboarding het behoud 
van medewerkers met 82% kan vergroten. Momenteel is de spanning op de arbeidsmarkt hoog, 
waardoor medewerkers veel keuze hebben met betrekking tot baanmogelijkheden. Het is 
daarom belangrijk om de medewerkers vanaf de eerste dag aan de organisatie te binden en te 
behouden. Daarnaast kunnen medewerkers sneller aan de slag, waardoor zij eerder productief 
kunnen zijn en zich onderdeel voelen van de organisatie.

2.2 MAAK DE BASISINFORMATIE DIRECT BESCHIKBAAR 
De nieuwe medewerkers hebben een toegangspas, laptop en inloggegevens en kunnen 
daarmee van start, check! Dat was vroeger misschien zo, tegenwoordig wil je als organisatie een 
medewerker op een passende manier onboarden en opleiden. Naast het opleiden en trainen 
van nieuwe medewerkers is het net zo belangrijk om de basisinformatie over de organisatie 
te delen. Denk hierbij aan het geven van bedrijfspresentaties over de verschillende afdelingen 
binnen de organisatie, waarbij dieper wordt ingegaan op onder andere productkennis, de  
bedrijfscultuur, maar bijvoorbeeld ook over HR-gerelateerde en facilitaire zaken.

Nieuwe medewerkers zijn meestal hyperalert omdat zij zich in een onbekende omgeving 
bevinden, maar missen de kennis die hun ervaren collega’s gebruiken om door het werk te 
navigeren. Nieuwe medewerkers weten niet ‘hoe of waar ze dingen moeten doen’. Dat kan 
ervoor zorgen dat zelfs simpele dingen ingewikkeld lijken. Daarom moet je ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk praktische zaken zijn geregeld of zo snel mogelijk worden aangeleerd. Waar 
moet je bijvoorbeeld koffie halen? Waar staat de printer en hoe werkt alles? En wie moet je 
waarvoor aanhaken? Kennis over dit soort zaken zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers snel op 
hun gemak zijn en zekerder worden van hun rol binnen de organisatie. 

https://www.saplinghr.com/blog/10-employee-onboarding-statistics-you-must-know-in-2019


2.3 ONBOARDEN VIA BLENDED LEARNING
Blended learning is de Engelse term voor ‘gemixt’ leren. Met blended learning worden  
verschillende leervormen tot één leervorm gemixt. Denk hierbij onder andere een mix van 
e-learning, klassikale trainingen en één-op-één coaching sessies. In de meest pure vorm van 
blended learning heeft de deelnemer ook de regie over hoe, wanneer en waar hij of zij leert. 
Voor het klaarstomen van klantcontact medewerkers is dit niet altijd mogelijk, omdat hun 
vaardigheden in een bepaald tijdsbestek aangeleerd moeten worden.

‘’Blended learning is een continu proces. Het leren stopt niet op het moment dat de nieuwe 
medewerkers de training verlaten, maar gaat daarna nog verder. Ieder persoon heeft zijn 
eigen manier van leren. Sommige STUDENTEN ‘stampen’ de theorie het liefst in één keer in het 
hoofd en anderen horen graag iemand real-life uitleg geven over een bepaalde theorie.’’ 

– Anne Sars, Talent Developer bij FINTREX

De nieuwe medewerkers kunnen zelfstandig en flexibel leren door middel van e-learning en 
doordat er een deadline wordt gesteld, alhoewel de nieuwe medewerker kan leren op het eigen 
tempo, wordt er wel een deadline gesteld. Hierdoor kun je als trainer er wel voor zorgen dat 
iedereen tegenlijk klaar is wanneer er meerdere medewerkers tegelijk instromen en deelnemen 
aan de onboarding. 83% van de medewerkers geeft aan dat deze mate van vrijheid als prettig 
wordt ervaren: de klantcontact medewerkers weten waar ze aan toe zijn en kunnen er voor 
kiezen om de e-learning thuis te voltooien of op locatie. Dit is gemakkelijk te combineren met 
hun persoonlijke situatie.

Er kan kennis overgedragen worden 
door middel van e-learning, waardoor 
de medewerkers op hun eigen tempo 
de e-learning kunnen doornemen.

Een niet goed werkende e-learning: het 
is heel vervelend als de medewerker 
thuis zit met een niet-werkende 
e-learning. 

Dagelijks de voortgang checken: 
omdat de trainer de kennis niet 
allemaal meer in de training 
behandelt, heb je alleen nog grip op 
wat de medewerker leert door dit bij 
te houden. Dit kan iets meer 
administratie opleveren voor de 
trainer.

72% van de medewerkers geeft aan 
dat een hele dag thuis werken aan een 
e-learning als onprettig wordt ervaren. 
Daarom is het optimaal om dagelijks 
drie onderdelen af te wisselen: 
e-learnings, workshops en 
praktijkervaring.  

De opleiding is flexibel in te delen, voor 
zowel een medewerker als de trainer.

De voortgang van de nieuwe 
medewerkers is beter te volgen. In een 
e-learning ziet de trainer hoe ver de 
medewerker is gekomen en welke 
antwoorden zijn gegeven. Zo heeft de 
trainer naast het checken van de 
antwoorden, meer grip op het 
leerproces van de nieuwe 
medewerkers.

Vaak betekent een blended 
opleidinstraject ook een tijdsbesparing. 
Je kan de medewerker efficiënter 
opleiden, omdat de medewerker eerst 
zelfstandig kennis op kan doen door 
middel van e-learning en vervolgens 
vragen kan stellen en tegelijkertijd kan 
oefenen in de training. 

Blended learning
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2.4 TIPS & TRICKS VANUIT ONZE ACADEMY 

Zelfstandigheid: 
Volgens de FINTREX Academy is het de droom van iedere Learning & Development afdeling 
om de medewerker eigenaarschap te geven over het eigen leerproces. Het advies hierin is om 
de mate van de zelfstandigheid aan te passen in de onboarding, gebaseerd op de mate van 
de zelfstandigheid in het werk. Een medewerker die in zijn of haar uiteindelijke rol niet veel 
taken compleet zelfstandig zal moeten uitvoeren, hoeft in de onboarding ook niet compleet 
zelfstandig te leren. Wanneer een Teammanager aangenomen is die veel zelfstandig zal gaan 
werken, is het verstandig om deze medewerker niet aan zijn of haar hand mee te nemen in 
het onboardingproces. 

Betrokkenheid: 
De onboarding is niet alleen een aangelegenheid van de Academy, maar juist een periode 
waarin de hele organisatie betrokken moet worden. Om betrokken medewerkers te creëren, 
is het van belang dat ze in contact worden gebracht met andere medewerkers en afdelingen, 
zodat hier snel de samenwerking kan worden opgezocht. Tevens verkrijgen ze hierdoor direct 
informatie vanuit de bron, waardoor minder ruis ontstaat in de communicatie. Daarnaast 
is het belangrijk dat de nieuwe medewerkers worden gezien als een bron van kennis. Juist 
tijdens het onboardingproces is het goed om aan alle nieuwe medewerkers te vragen wat hen 
opvalt. De FINTREX Academy is van mening dat er veel geleerd kan worden van de indrukken 
van nieuwe mensen. Deze indrukken worden alleen zelden geregistreerd. 

Einde van de onboarding: 
Talent Developer Anne Sars geeft aan dat het geen verrassing is dat organisaties binnen 
één week tijd niet een volledig onboardingproces kunnen aanbieden. Eén week is amper 
genoeg tijd voor een nieuwe medewerker om te wennen aan de nieuwe werkomgeving, 
organisatiecultuur en rol. De onboarding is niet het einde van het leerproces, maar juist 
het begin. Een compleet onboardingproces zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers volledig 
worden ondersteund op het moment dat ze volledig hun eigen werk dragen. Dit wordt 
gerealiseerd door onder andere de opgedane kennis, handleidingen, trainingen en coaching. 



In een succesvolle onboarding wordt niet alleen alle benodigde kennis behandeld, ook is er een 
duidelijk vervolgtraject aan gekoppeld. Er is bijvoorbeeld een overzichtelijke kennisbank aanwezig 
en er worden consequent momenten ingepland waarin het leerproces van de medewerker 
doelgericht besproken wordt om verdere verbetering mogelijk te maken. In dit hoofdstuk wordt 
verder ingegaan op het stuk na de onboarding: het coachen van de medewerkers. 

3.1 COACHING OP MAAT
Het coachen en begeleiden van medewerkers is voor elke organisatie van belang. Een 
klantcontact medewerker voert echter verschillende klantgesprekken op verschillende niveaus. 
Hierdoor is het belangrijk om te kijken wat de medewerker met de gesprekken wil bereiken en 
wat de klantdialoog is die daarbij hoort. Om hierachter te komen moet de coach dichtbij de klant 
staan, zodat bekend is wat de medewerkers moet worden meegeven. Wat voor gesprek gaat de 
medewerker met de klant voeren? Zijn dat bijvoorbeeld formele of informele gesprekken, is het 
inbound of outbound, commercieel of puur servicegericht? Op het moment dat deze punten zijn 
afgestemd binnen de organisatie wordt gekeken naar hoe de coaching eruit moeten komen te 
zien. 

3. LEARNING ON THE JOB

CASE: DE GESPREKSDOKTER
Bij een Oxxio is onlangs de gespreksdokter geïntroduceerd. 
Het terugluisteren van eigen gesprekken, fungeert vaak 
als eyeopener voor de klantcontact medewerker. Er komen 
leuke dingen naar voren, omdat ze verrast zijn over hoe 
ze bepaalde gesprekken aanpakken. Meestal wordt er 
één gesprek gepakt die in de quality montoring voorbij 
is gekomen of waar de medewerker zelf een vraag over 
had. Die kan dan teruggeluisterd worden met een 
coach erbij. Het kan de medewerkers laten inzien 
dat ze zichzelf heel professioneel vinden klinken 
en dat ze trots zijn op zichzelf, maar het kan 
de medewerkers ook laten inzien wat ze 
nog kunnen verbeteren. Er wordt in kleine 
groepjes gekalibreerd, waarbij gesprekken 
worden ingezet om te kijken wat de 
medewerker er zelf van vindt. 

3.2 KENNIS VANUIT DE PRAKTIJK IN COMBINATIE MET EEN ACADEMY 
Bij het opstellen van de onboarding wordt vrijwel altijd een Learning & Development afdeling 
aangehaakt om de training en coaching te ontwikkelen en verbeteren. In samenwerking met een 
Learning & Development afdeling moet er continu worden gekeken naar de benodigdheden en 
wat er nodig is om het beoogde doel te behalen. Zoals benoemd in paragraaf 2.3 zorgt blended 
learning ervoor dat er met verschillende e-learnings wordt gewerkt, er meerdere trainingen 
worden ontwikkeld, maar ook dat er trainingssessies zijn waar meegeluisterd kan worden op de 
vloer. Er worden concrete klantvragen uit de praktijk vertaald naar de training, waardoor meer 
raakvlak gecreëerd wordt met de vraagstukken waar medewerkers mee zitten. 

10
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Boris Wachters – Chief Operations Officer bij FINTREX geeft aan dat het in veel 
gevallen gunstiger is om een medewerker van de vloer door te laten groeien tot een 
trainer & coach, zodat de nodige praktijkkennis in huis is en diegene ook weet wat de 
eindconsument nodig heeft.

3.3 QUALITY MONITORING
Vandaag de dag moeten steeds meer klantcontactcenters efficiënter en daarmee rendabeler 
werken door bijvoorbeeld cross-selling en upselling. Het vastleggen en evalueren van gesprekken 
met klanten is essentieel geworden. Nieuwe medewerkers krijgen tegenwoordig proactief 
feedback over hun prestaties en één-op-één coaching. Bovendien kan de vooruitgang gemeten 
worden, wat ook als motivator werkt. Medewerkers worden niet meer enkel beoordeeld op 
het gebied van snelheid, maar juist nu kan er ook gekeken worden naar de efficiency, wat de 
medewerker erkenning oplevert voor zijn of haar prestaties. Klanten geven tegenwoordig steeds 
vaker beoordelingen die zijn gekoppeld aan het voorafgaande contact met de desbetreffende 
medewerker. Dit kan waardevolle informatie opleveren op het gebied van de klanthouding 
tegenover de klantcontact medewerker en dus ook direct tegenover het merk/organisatie. 
Hierin geeft de klant aan hoe hij of zij is geholpen, hoe het gesprek is verlopen en of alle vragen 
zijn verholpen. Door de directe feedback van de klant, voelt een medewerker zich gewaardeerd 
en kan er indien nodig geoptimaliseerd worden. 

Bij het coachen van nieuwe medewerkers ben je als coach of trainer altijd op zoek naar wat voor 
de medewerker ook prettig werkt. Om bepaalde KPI’s te monitoren, is het verstandig om een 
plan op te stellen om nieuwe medewerkers zelfverzekerd de lijn in te krijgen. Resultaten van 
een kwaliteitsevaluatie kunnen worden herleid naar trainingsklassen en methodes om na te 
gaan of er vooruitgang is geboekt. Wanneer er regelmatig training wordt gegeven, kan precies 
worden bekeken welke training effectief was voor een bepaalde handeling en ook de impliciete 
klanttevredenheid. Zo kan er ook per individu bepaald worden of een training moet worden 
uitgebreid en of de medewerker dit onderdeel al voldoende beheerst. Dit alles resulteert in een 
optimale en efficiënte inzet van het personeel. 

11



CASE: TRAIN DE TRAINER 
Oxxio streeft ernaar om het grootste deel van alle klantcontacten 
door de medewerker zelf te laten afhandelen en daar is het 
recruitmentproces compleet op ingericht door afname van 
assessments die op specifieke vaardigheden toetsen. Oxxio is 
van meerdere leveranciers naar één Managed Insource partner 
gegaan: FINTREX. Ze wilde naar een ‘Multiskilled One Crew’, waarbij 
de dienstverlening bestaat uit het afhandelen van inbound service 
gerelateerde en commerciële klantcontacten die door middel van 
telefonie, live chat, social media en e-mail worden afgehandeld door 
het multiskilled team. Medewerkers beginnen bijvoorbeeld met de 
skill telefonie, vervolgens leren ze telkens een nieuwe skill, zoals: 
elektriciteit & gas, chat, internet en televisie. Het klantcontactcenter 
is anders dan vroeger, omdat er meer afwisseling in taken mogelijk is.  

Senior Talent Developer Luc Haagmans geeft aan dat ook de mensen 
die de medewerkers trainen en coachen soms coaching nodig hebben. 
De trainers en coaches zijn de mensen die alle kennis en vaardigheden 
moeten overbrengen op de medewerkers en daarnaast vinden 
de trainers het leuk om te horen waar zij zichzelf nog in kunnen 
verbeteren. Hiervoor heeft de FINTREX Academy het programma ‘Train 
the Trainer’ ontwikkeld, zodat trainers en startende Teammanagers 
daarin geholpen kunnen worden. 

Wanneer medewerkers laten zien dat ze de kneepjes van het vak 
goed beheersen, wil je hen ook belonen. Dan is de stap van agent 
naar coach of trainer een logische stap. Om deze stap niet alleen 
snel, maar vooral goed te laten verlopen, nemen we de agents mee 
in een coachings- of trainingsprogramma. Zo is de Academy het 
afgelopen jaar gestart met de eerste twee lichtingen in het Train the 
Trainer programma, waarin een basis- en gevorderdentraject wordt 
aangeboden. Na deze trajecten kunnen de deelnemers kiezen voor 
een specialistische training gericht op het ontwikkelen van trainingen 
en e-learnings. 

Het ‘Train the Trainer 1’ programma is blended opgebouwd, 
waarbij twee workshops worden gecombineerd met e-learning, 
zelfreflectiemomenten en praktijksessies. Doordat de deelnemers 
van de training allemaal vakgenoten zijn, laten we ze ook met elkaar 
trainen. Dit helpt ze niet alleen om didactische vaardigheden toe te 
passen, maar ook om nieuwe kennis op te doen over hun vakgebied. 
Na ‘Train the Trainer 1’ zijn de deelnemers klaar om instroomtrainingen, 
kalibratiesessies en repetition-trainingen te faciliteren. De overige 
onderdelen zorgen ervoor dat de trainer niet alleen goed kan trainen 
met kennis over de klantcontact branche, maar ook bekend is met 
groepsdynamiek, de leercurve van deelnemer en het stellen van 
doelen. In de leercurve is zichtbaar dat de medewerkers hun eigen 
trainersvaardigheden na de training duidend hoger inschatten dan 
ervoor.
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In de afgelopen zes jaar is er ieder kwartaal een stijging te zien in het aantal openstaande vacatures. 
Aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 is de stijging opnieuw tot een hoogtepunt gekomen 
en stonden er in totaal 284.000 vacatures open in Nederland.

4.1 SPANNING ARBEIDSMARKT
Ook in het tweede kwartaal van dit jaar is de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. Het 
aantal openstaande vacatures is in het eerste kwartaal van 2019 gestegen met 6.000 vacatures 
wat resulteert in een totaal van 284.000 openstaande vacatures in het tweede kwartaal van dit 
jaar. Daarnaast is het aantal werklozen in dit kwartaal gedaald met 11.000 werklozen waardoor 
Nederland op dit moment 350.000 werklozen daalt. 

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal vacatures gestegen is naar 93 vacatures per 100 
werklozen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 was dit nog 88 vacatures per 100 
werklozen. De spanning op de arbeidsmarkt stijgt dus in een rap tempo. 

4.2 BELANG VAN ONBOARDING IN EEN GESPANNEN ARBEIDSMARKT
Door de grote spanning op de arbeidsmarkt is het belang van een goede onboarding nog groter 
geworden. De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt voor werknemers veel mogelijkheden om 
van baan of zelfs van branche te wisselen. Daarnaast leidt de gespannen arbeidsmarkt er toe 
dat veel werkgevers uitdagingen ondervinden bij het aantrekken van nieuw personeel en wordt 
het essentieel om de huidige medewerkers te behouden. Hierin kan een goede onboarding een 
belangrijke rol spelen. Uit onderzoek van Sapling blijkt dat een goede onboarding het behoud van 
de medewerkers met 82% kan vergroten. 

Steeds meer werkgevers aan dat zij een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering 
ervaren. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat 20% van de werkgevers aangeeft dat het tekort 
aan medewerkers een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de diensten die zij aanbieden. 
Een goede onboarding zorgt ervoor dat enerzijds het behoud van de huidige medewerkers 
vergroot kan worden en anderzijds dat de nieuwe werknemers zich eerder onderdeel voelen van 
de organisatie en sneller productief zijn. 

4. VACATUREONTWIKKELING
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4.3 AANTAL VACATURES IN KLANTCONTACT
In het tweede kwartaal van 2019 is het aantal klantcontact vacatures ten opzichte van het eerste 
kwartaal met 22,1% gestegen naar 8769 klantcontact vacatures. In eerdere jaren was ook een 
stijging te zien in het aantal klantcontact vacatures in kwartaal twee. Dit is te verklaren door de 
zomerpiek, waarin organisaties zoals de ANWB veel klantcontact medewerkers nodig hebben om 
de seizoensgebonden drukte op te vangen. 

Binnen de aanpalende sectoren van klantcontact, zoals horeca en retail, is ook het aantal 
vacatures gestegen. Door de doorzettende krapte in de arbeidsmarkt verlagen organisaties 
de instroomeisen, waardoor de overstap naar een andere baan gemakkelijker wordt voor 
werkzoekenden. Binnen de horeca is de afgelopen jaren een patroon zichtbaar in kwartaal twee, 
waarbij het aantal vacatures stijgt. Dit is ook te verklaren door een zomerpiek in de horeca. Dit 
kwartaal is het aantal vacatures in de horeca gestegen met 12,8% ten opzichte van kwartaal één. 
Het aantal vacatures in de retail is gestegen met 16,3%. In alle drie de sectoren is dus een stijging 
in het aantal vacatures zichtbaar. 
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4.4 AANTAL KLANTCONTACT VACATURES PER PROVINCIE
Hoewel er in het eerste kwartaal van 2019 een daling zichtbaar was in het aantal klantcontact 
en retail vacatures, is de stijging van dit kwartaal goed zichtbaar wanneer er wordt ingezoomd 
op het aantal openstaande klantcontact vacatures per provincie. Waar Drenthe als enige 
provincie het vorige kwartaal een stijging liet zien, is Drenthe nu de enige provincie waar het 
aantal klantcontact vacatures is gedaald met 11,3%. In alle andere provincies is het aantal 
klantcontact vacatures gestegen. De grootste uitschieters zijn Friesland en Zeeland waarbij 
het aantal openstaande vacatures in klantcontact bijna is verdubbeld. Daarnaast zijn het aantal 
klantcontact vacatures in Flevoland (30,6%), Overijssel (36,1%) en Gelderland (31,1%) ook fors 
gestegen. 
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4.5 SNELHEID WAARMEE VACATURES WORDEN INGEVULD
In het tweede kwartaal van 2019 is een stijging zichtbaar in het aantal dagen dat een 
klantcontact vacature open staat bij zowel directe werkgevers als intermediairs. Intermediairs 
blijven nog altijd vacatures sneller vervullen dan directe werkgevers, alleen is het gat sinds 
eind vorig jaar een stuk kleiner geworden. Wanneer we de vergelijking trekken met horeca en 
retail, blijft horeca met 38 dagen de branche waar de vacatures het langst openstaan. Voor de 
klantcontact branche is dit gemiddeld 30 dagen.
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4.6 TOP 10 UITVRAGERS KLANTCONTACT VACATURES 
Er zijn weinig overeenkomsten te vinden tussen de top 10 uitvragers van klantcontact vacatures 
in Q2 van 2019 en de top 10 van het hetzelfde kwartaal in 2018. Alleen Vodafone en ABN AMRO 
zijn relatief stabiel gebleven. Een absolute nieuwkomer binnen de top 10 en tevens de organisatie 
die in dit kwartaal de meeste klantcontact vacatures heeft uitgevraagd is KPN. Waar DHL vorig 
jaar op plek twee stond, is deze organisatie dit kwartaal verdwenen uit het overzicht. Dat de 
ANWB wederom in de top 10 staat is geen verrassing door de piek aan calls in de zomerperiode. 
Organisaties Goohoo, Alliander, Allévo, 2Service, ACSI, Belastingdienst en Beter Horen zijn in 2019 
compleet uit het overzicht verdwenen.

KLANTCONTACT Q2 2018

1. ABN AMRO

2. DHL

3. Vodafone

4. Goohoo

5. Alliander

6. Allévo

7. 2Service

8. ACSI

9. Belastingdienst

10. Beter Horen

 

KLANTCONTACT Q2 2019

1. KPN

2. Vodafone

3. Achmea

4. Rabobank

5. ABN AMRO

6. T-Mobile

7. PostNL

8. ANWB

9. Webhelp

10. ING
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4.7 GEMIDDELD SALARIS KLANTCONTACT VACATURES 
Door de enorme krapte binnen de gehele arbeidsmarkt kampen veel organisaties momenteel 
met een tekort aan personeel. Zoals uit een onderzoek van het UWV naar voren is gekomen, 
verhogen veel  organisaties de geboden salarissen in vacatures om nieuwe medewerkers aan 
te trekken. De afgelopen kwartalen was hierin een geleidelijke stijging zichtbaar in zowel de 
klantcontact-, horeca- en de retailbranche. In kwartaal twee van 2019 is een forse stijging te zien 
in het gemiddelde salaris dat wordt geboden in klantcontact vacatures. 

Met een gemiddeld geboden salaris van 31.500 euro per jaar ligt het bedrag binnen klantcontact 
nu een stuk hoger dan in de aanpalende sectoren horeca en retail. Het gemiddeld geboden 
salaris binnen horeca is gestegen met 5,4% tot een bedrag van 29.500 euro op jaarbasis en het 
gemiddeld geboden salaris binnen retail is gestegen 1,8% tot 28.000 euro. 
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Niet alleen is het moeilijker dan ooit om aan personeel te komen, ook moeten de klantcontact 
medewerkers steeds complexere vragen beantwoorden. De makkelijkere vragen worden 
opgevangen door bots en de lastigere vraagstukken blijven over voor de klantcontact medewerker. 
Alhoewel je zou verwachten dat hierdoor het gevraagde opleidingsniveau omhoog zou gaan, is dit in 
praktijk niet het geval door de schaarste in de arbeidsmarkt.

5.1 OPLEIDINGSNIVEAU
In kwartaal twee van 2019 is het gevraagde opleidingsniveau hetzelfde gebleven als kwartaal 
één van 2019. Wanneer we de vergelijking maken met kwartaal twee van vorig jaar, is te zien dat 
er 3% minder HBO-ers wordt gevraagd en meer MBO-ers. Veel werkgevers zorgen door middel 
van een goede onboarding en coaching dat de nieuwe medewerker snel op het gewenste niveau 
komen. Wanneer er wordt gekeken naar de gewenste werkervaring, is zichtbaar dat 90% van 
de klantcontact vacatures juniorfuncties zijn. Ook dit percentage is ten opzichte van vorig jaar 
gestegen.

5. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

5.2 FULLTIME/PARTTIME VERHOUDING 
In kwartaal twee van 2019 is de fulltime/parttime verhouding binnen klantcontact vacatures 
iets veranderd ten opzichte van het vorige kwartaal. Er worden momenteel iets meer fulltimers 
uitgevraagd om het personeelstekort te kunnen opvangen. 
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6.1 TOTAAL AANTAL AFGELEGDE WFT EXAMENS 
In het tweede kwartaal van 2019 zijn er 33,5% minder Wft examens afgelegd dan in het eerste 
kwartaal, waarbij uitsluitend het aantal Initieel Zorg examens zijn gestegen. In kwartaal één 
van 2019 was een opvallende stijging te zien in het aantal afgelegde examens voor Hypothecair 
Krediet en Schade Zakelijk. Deze forse stijging kwam doordat de Wft PE-periode is geëindigd op 
31 maart 2019. Veel mensen kiezen ervoor om op dat moment een extra Wft diploma te behalen, 
zodat zij niet het PE-examen hoeven te doen. In kwartaal twee van 2019 is daarom nu een forste 
daling te zien in Hypothecair Krediet (63,5%) en Schade Zakelijk (52,6%). Alleen het aantal afgelegde 
examens voor het Initieel Zorg zijn gestegen met 34,0%. Deze stijging is te verklaren doordat veel 
zorgverzekeraars momenteel al aan het werven zijn om de drukte met het eindejaarswerk op te 
vangen. 

6.2 TOTAAL AANTAL AFGELEGDE WFT EXAMENS
Wanneer we inzoomen op het aantal afgelegde Wft examens per maand, zijn er gedurende 
kwartaal twee van 2019 meer examens afgelegd in mei en juni dan in april. Dit is wederom te 
verklaren doordat er een grote piek is geweest in maart, door het einde van de Wft PE-periode op 
31 maart 2019. 

6. WFT (WET OP FINANCIEEL TOEZICHT)

Wft
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Initieel Inkomen
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Initieel Schade Particulier
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Initieel Vermogen
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TOTAAL

Q1 2018

3.695
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1.986

776
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6.3 SLAGINGSPERCENTAGE PER WFT 
Op vrijwel alle initiële Wft examens in Q2 van 2019 is een lichte daling zichtbaar in het 
gemiddelde slagingspercentage. Alleen het Wft initieel examen Initieel inkomen laat een lichte 
stijging zien. 
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Wft

Initieel Basis

Initieel Consumptief Krediet

Initieel Hypothecair Krediet

Initieel Inkomen

Initieel Pensioen

Initieel Schade Particulier

Initieel Schade Zakelijk

Initieel Vermogen

Initieel Zorgverzekeringen

GEMIDDELDE 

Q1 2018

71,70 %

59,70 %

43,10 %

53,30 %

54,70 %

55,80 %

66,70 %

45,60 %

68,70 %

59,60 %

Q1 2019

73,00 %

57,70 %

48,00 %

54,13 %

56,53 %

56,40 %

65,33 %

45,47 %

71,40 %

58,66 %

Q2 2019

71,20 %

54,90 %

39,60 %

58,20 %

48,10 %

54,30 %

63,70 %

42,20 %

62,40 %

54,96 %

Q2 2018

72,40 %

55,30 %

43,50 %

50,30 %

43,40 %

51,10 %

66,70 %

44,80 %

69,20 %

55,19 %

Q3 2018

73,87 %

57,47 %

46,87 %

55,97 %

45,33 %

51,63 %

66,70 %

46,30 %

64,97 %

56,57 %

Q4 2018

76,47 %

60,30 %

49,17 %

57,00 %

50,77 %

55,07 %

67,83 %

45,63 %

71,47 %

59,30 %




