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VOORWOORD | MARJOLEIN KLEIJWEGT

Met genoegen presenteer ik de klantcontact arbeidsmarktanalyse van Q1 2020.

Dat het coronavirus een grote impact heeft op de samenleving is duidelijk, maar ook binnen de klantcontact 
branche vraagt het om de nodige aanpassingen. Wat is precies de impact binnen de klantcontact branche en 
hoe kunnen we hier het beste op reageren voor zowel klanten, medewerkers als organisaties? Dit zijn vragen die 
momenteel binnen onze branche spelen.

Wereldwijd is er onderzoek gedaan naar het effect van het coronavirus binnen de klantcontact branche. Zo 
kwam uit verschillende (internationale) onderzoeken naar voren dat (potentiële) klanten in de coronacrisis 
telefonisch contact prefereren boven andere contactkanalen, klantcontact medewerkers doorgaans moeilijkere 
gesprekken moeten voeren dan voorheen en dat de wachttijd met name in het begin van de coronacrisis in veel 
gevallen opliep. 

De plotselinge komst van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat klantcontact organisaties zich snel moesten 
aanpassen om zowel de klanten met kwaliteit te kunnen blijven bedienen als goed voor hun medewerkers 
te zorgen. Nu de 1,5 meter-samenleving een feit is, zal de klantcontact branche moeten evalueren hoe 
contactcenters ingericht kunnen worden en welke digitale ondersteuning hierbij nodig is. 

In het eerste kwartaal van 2020 is de impact van het coronavirus nog niet duidelijk zichtbaar in de cijfers omtrent 
de klantcontact arbeidsmarkt. Er is wel een daling zichtbaar in het aantal openstaande klantcontact vacatures, 
maar vorig jaar liet het eerste kwartaal ook een daling zien. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 
2020 wel een opvallende daling zichtbaar zal zijn in het aantal openstaande vacatures, omdat er momenteel 
een stuk minder uitvragen naar nieuwe personeel worden gedaan. Ondanks dat er door de coronacrisis ook op 
veel klantcontact afdelingen werk wegvalt, verwacht Yource een grote piek in klantvragen wanneer straks alles 
weer op gang komt.

Naast alle ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis, is het eerste kwartaal van 2020 ook het eerste kwartaal 
na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In deze arbeidsmarktanalyse vind je naast de cijfers 
omtrent de klantcontact branche voor het eerste kwartaal van 2020 ook een inkijk in de eerste effecten van de 
WAB en de gevolgen van het coronavirus op de klantcontact branche.

Ik wens je veel leesplezier!

Truly Yource,
Marjolein Kleijwegt 
Chief Operations Officer Recruitment
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Het zijn bijzondere tijden door de coronacrisis waarbij ook de impact van het virus op de klantcontact branche 
zichtbaar is. Een goede informatieverstrekking is een krachtig middel om controle te krijgen op een situatie. 
Juist omdat deze situatie zo nieuw en onbekend is, merken we vanuit Yource dat er veel vragen zijn. In deze ar-
beidsmarktanalyse van Q1 2020 worden de laatste ontwikkelingen en de impact van corona op de klantcontact 
branche toegelicht.

1.1 Effecten coronacrisis nu en straks
Als gevolg van de coronacrisis hebben veel organisaties, zeker in het begin van de uitbraak, te maken gehad met 
grote pieken in het aantal klantcontact verzoeken. Uit onderzoek van Zendesk is gebleken dat in de derde week 
van maart 2020 het aantal tickets steeg met 20%. Daarnaast is er ook een flinke piek geweest in het aantal calls, 
doordat er door de uitbraak van corona veel (en vaak ook nieuwe) casussen en vragen zijn ontstaan. Internati-
onaal organisatieadviesbureau Accenture heeft onderzoek gedaan naar de behoefte van klanten in crisistijden 
wereldwijd. Hieruit bleek dat contactcenters in tijden van crisis cruciaal zijn en dat (potentiële) klanten een 
sterke voorkeur hebben voor persoonlijk contact wanneer zij antwoorden nodig hebben op complexere vragen 
of situaties. 
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https://www.klantcontact.nl/nieuws/impact-corona-op-belasting-van-klantenservices/
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-COVID-19-Responsive-Customer-Service-in-Times-of-Change-Short-POV.pdf50
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Momenteel is bij veel organisatie de grootste piek in klantvragen voorbij. Planmen deed in Nederland onder-
zoek onder ruim 30.000 klantcontact medewerkers. Hieruit blijkt dat het aantal calls in week 16 langzaam is 
teruggelopen ten opzichte van de forecast. Ondanks dat er door de coronacrisis op veel klantcontact afdelingen 
ook werk wegvalt, verwacht Yource een enorme piek in werkzaamheden wanneer alles weer op gang komt. 

1.2 Het inrichten van klantcontactcenters
De plotselinge opkomst van het coronavirus zorgde ervoor dat klantcontact organisaties zich snel moesten aan-
passen om klanten met kwaliteit te kunnen blijven bedienen. Niemand had deze situatie kunnen voorspellen en 
daardoor waren veel organisaties ook niet voorbereid om snel in te spelen op een plotselinge toename in het 
aantal contacten. Zeker niet in combinatie met de omschakeling naar een thuiswerkmodel en het in bescher-
ming nemen van hun personeelsbestand. Dit was voor de meeste organisaties een grote uitdaging waarbij ook 
een snelle actie vereist was. Vanuit Yource zijn we echter blij verrast en trots om te zien hoe hard er gewerkt 
is om in zeer korte tijd ook deze uitdaging weer het hoofd te kunnen bieden. Dit bewijst maar eens weer hoe 
dynamisch de klantcontact branche is.

De uitdaging van nu is het evalueren en verbeteren van het huidige model om straks in de 1,5 meter-samen-
leving duurzaam en hoogwaardig klantcontact te kunnen blijven leveren. De vraag waarop nog niemand het 
antwoord heeft, is hoe en waar de medewerkers de komende periode zullen moeten gaan werken. Invulling 
geven aan HR-ondersteuningsmiddelen en de inzet van verschillende digitale middelen en kanalen om de grote 
hoeveelheid van het contactvolume (op afstand) te ondersteunen lijkt daarom onvermijdelijk.

1.3 Average Handling Time (AHT)
Uit onderzoek van Planmen uit week 16 van 2020 is in het begin van de corona uitbraak de Average Handling 
Time (AHT) in Nederland redelijk gelijk gebleven. De omschakeling naar werken vanuit huis zorgde voor een 
lichte toename, maar dit werd echter al snel hersteld naar het normale niveau. Nogmaals een bewijs dat niet 
alleen onze branche dynamisch is, maar ook de klantcontact medewerkers beschikken over flexibiliteit en de 
juiste mindset om snel te aarden in het ‘nieuwe normaal’. In week 14, 15 en 16 is zichtbaar dat de AHT iets op-
loopt. Dit kan worden verklaard door de toenemende behoefte van de klant aan ‘social talk’ en het gebrek aan 
een tweede beeldscherm op de thuiswerkplekken wat de nawerktijd verlengd.

https://www.planmen.com/app/uploads/2020/04/WFM-Monitor-klantcontact-Corona-update-Week-16.pdf
https://www.planmen.com/app/uploads/2020/04/WFM-Monitor-klantcontact-Corona-update-Week-16.pdf
https://www.planmen.com/app/uploads/2020/04/WFM-Monitor-klantcontact-Corona-update-Week-16.pdf
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1.4 Moeizame en lange gesprekken 
Harvard stelde een team op om de effecten van de coronacrisis op de customer experience in Amerika te onder-
zoeken. Tethr, een Amerikaanse AI- en machine learning-leverancier, analyseerde in opdracht van Harvard ruim 
1 miljoen klantenservicegesprekken bij 20 bedrijven in Amerika vanuit verschillende branches. In twee weken 
tijd zag men een verdubbeling in het aantal gesprekken dat als ‘moeilijk’ werd ervaren. Onder andere het aan-
tal gesprekken over financiële problemen verdubbelde in deze periode. Daarnaast hadden veel medewerkers 
te maken met gesprekken met een emotionele lading. Situaties waarin klanten bijvoorbeeld geen betalingen 
konden doen, te maken hadden met onverwachte annuleringen van vakanties of zelf te maken kregen met het 
virus, zorgden voor een stijging in het niveau van de negatieve klantemoties. 

Het feit dat veel medewerkers voor het eerst vanuit huis gingen werken zonder de infrastructuur en/of onder-
steuning die zij op de werklocatie gewend waren, zorgde daarnaast ook voor wat barrières. Door de coronacrisis 
waren de klantcontact centers in het begin van de uitbraak minder goed bezet en duurde gesprekken in sommi-
ge gevallen langer dan normaal, waardoor de wachttijden opliepen. Daarnaast stijgt de negatieve klantemotie in 
de klantgesprekken van de medewerkers. Bijvoorbeeld in situaties waar klanten geen betalingen kunnen doen, 
compensatie willen voor onverwachte annuleringen van vakanties of zelf persoonlijk geraakt worden door het 
virus. 

1.5 Hoog verzuim bij niet thuis kunnen werken 
ArboNed zag een historische piek in het aantal ziekmeldingen na de uitbraak van het coronavirus in Nederland. 
Met een toename van 80% was de hoogste piek zichtbaar op de eerste dag nadat de scholen, kinderdagverblij-
ven en horecabedrijven moesten sluiten. Bij organisaties waar niet of nauwelijks thuisgewerkt kan worden, ligt 
het verzuim momenteel hoger dan bij organisaties waar wel thuis kan worden gewerkt. Dit kan deels worden 
verklaard door het overheidsadvies om bij lichte klachten thuis te blijven, maar bevestigd ook eerdere onder-
zoeken die de flexibiliteit van thuiswerken in relatie brengen met meer verantwoordelijkheidsgevoel bij mede-
werkers en een lager ziekteverzuim. Gelukkig zijn in de klantcontact branche veel organisaties zo ingericht dat 
er voornamelijk thuis gewerkt kan worden. Volgens de WFM Monitor klantcontact van Planmen ligt bij klant-
contact bedrijven waar meer dan meer dan 75% van de medewerkers thuiswerken het verzuim in week 11 t/m 
13 lager dan verwacht op basis van de forecast. 

https://hbr.org/2020/04/supporting-customer-service-through-the-coronavirus-crisis
https://www.rtlz.nl/life/lifestyle/artikel/5082366/ziekmeldingen-arboned-arbodienst-ziek-op-werk-coronavirus-covid19
https://www.persberichten.com/Bestanden/Bedrijven/7633/persbericht/WFM-Monitor-klantcontact-Corona-update-w13.pdf
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1.6 Thuiswerken
Het percentage medewerkers dat thuis aan het werk is, is extreem hoog. Uit de cijfers van Planmen blijkt dat de 
oproep om kantoor zoveel mogelijk te vermijden door werkgevers zeker wordt nageleefd. Hierbij is zichtbaar dat 
er in de branches Travel, Automotive, Verzekeraars – Zorg, Telecom, Energie, Financial en Retail het meest thuis 
wordt gewerkt. De branches die hierin nog wat achterblijven zijn Overheid Landelijk, Overheid Lokaal en Media.

Binnen de klantcontact branche was de grootste uitdaging om medewerkers met laptops thuis te laten werken 
met een veilige en stabiele toegang tot de benodigde applicaties en data. Het geven van toegang tot on-premise 
applicaties kan een uitdaging vormen, omdat ze niet zoals cloudoplossingen zijn gemaakt om via het publieke in-
ternet in te zetten. Daarnaast vroeg het gebruik van connectiviteit en hardware ook de nodige aandacht. Bij het 
gebruik van privé-laptops moest er rekening worden gehouden met de configuraties. Denk hierbij aan actuele 
besturingssystemen, goede beveiligingen en virusscanners. Ook is het bij thuiswerken van belang dat medewer-
kers beschikken over goed beveiligde netwerken met voldoende snelheid, zal er een softphone-functionaliteit 
beschikbaar moeten zijn en zullen er headsets verschaft moeten worden. 

1.7 Effect thuiswerken productiviteit
Volgens de Universiteit van Nederland zou thuiswerken de arbeidsvreugde, productiviteit en effectiviteit verho-
gen. Momenteel zijn veel klantcontact medewerkers thuis aan het werk, maar wat komt er van al deze effecten 
terecht? Zo blijkt uit een onderzoek onder 249 callcentermedewerkers vóór de uitbraak van corona dat de pro-
ductiviteit steeg met 13% wanneer zij thuis aan de slag gingen. Daarna mochten deze medewerkers kiezen om 
thuis of op kantoor te werken en hieruit bleek dat de productiviteit van de thuiswerkers steeg met 22%. Uit dit 
onderzoek is ook gebleken dat het hebben van een keuze zorgt voor een stijging in productiviteit. Daarbij had-
den deze medewerkers een rustige thuiswerkplek. In tijden van Corona is de balans tussen werk en privé nihil, 
wat de productiviteit omlaag kan brengen. Daarnaast is in deze situatie het thuiswerken opgelegd en geen eigen 
keuze. Het is belangrijk voor medewerkers dat ze zelf hun energiebronnen aanvullen. Dit kan bijvoorbeeld door 
zelf de dagindeling bepalen, bellen of appen met collega’s en werken aan vaardigheden op een andere manier 
dan normaal, zoals online trainingen. 

https://www.planmen.com/app/uploads/2020/04/WFM-Monitor-klantcontact-Corona-update-Week-16.pdf
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1.8 Stimuleren verlof
Op dit moment wordt er nauwelijks verlof opgenomen en het verlof dat al was aangevraagd wordt door me-
dewerkers het liefst weer ingetrokken. Veel WFM-afdelingen kijken volgens Planmen gespannen naar de ver-
lof-stuwmeren die momenteel ontstaan. Na de coronacrisis zullen medewerkers dit opgebouwde verlof name-
lijk ook weer op moeten kunnen nemen. Waar normaal gesproken nieuwe medewerkers de verloven kunnen 
opvangen, stromen er nu niet tot nauwelijks nieuwe medewerkers in, wat de zorg over het opvangen van verlof 
na corona nog uitdagender maakt. Organisaties doen er daarom verstandig aan om medewerkers te stimuleren 
om verspreid over de weken vakantiedagen op te nemen.

De weinige instroom wordt voor de verandering niet veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. Sterker nog, 
binnen Yource zien we een toename in het aantal sollicitaties per week. De grootste oorzaak van de stop op in-
stroom is dat er momenteel bij veel organisatie weinig alternatieven zijn voor een onboarding en het verzorgen 
van een instroomopleiding. Normaal gesproken zou de stop van de instroom binnen klantcontact organisaties 
zorgen voor bereikbaarheidsproblemen, maar door de corona uitbraak is er amper uitstroom of verloop. Om na 
de coronacrisis met een sterke bezetting aan de start te kunnen verschijnen, is het van belang dat organisaties 
op zoek gaan naar manieren om instroom, in aangepaste vorm, weer langzaam op gang te brengen. 

https://www.persberichten.com/Bestanden/Bedrijven/7633/persbericht/WFM-Monitor-klantcontact-Corona-update-w13.pdf
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2.1 Eerste gevolgen na invoering WAB
De impact van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is groter dan verwacht. Dit blijkt uit onderzoek van Flex-
markt en PW onder ruim duizend respondenten. Een kwart van de uitzend- en payrollorganisaties ziet het aantal 
vaste contracten bij klanten groeien als direct gevolg van de WAB. Ook komt naar voren dat organisaties niet blij 
zijn met de invoering van de WAB door de extra administratieve lasten en hogere kosten voor uitzendkrachten. 
Veel uitzend- en payrollorganisaties zijn niet in staat om de hogere kostprijs door te berekenen aan hun klanten, 
waardoor de margedruk in de uitzendsector verder toeneemt.  

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste (flex)organisaties duidelijk financiële gevolgen ondervinden door 
de invoering van de WAB. Twee derde van de uitzend- en payrollorganisaties geeft aan dat de vermeerdering 
van de administratieve werkzaamheden, leidt tot een hogere kostprijs en daardoor meer margedruk geeft. Circa 
één op de drie uitzenders en één op de vijf payrollorganisaties geven aan de hogere kostprijs volledig te kun-
nen compenseren door tariefstijgingen. Dit betekent dat de meeste organisaties de hogere kosten niet kunnen 
doorberekenen aan de klant.  

2.2 Krimpen flexmarkt
Uit het onderzoek van Flexmarkt en PW komt naar voren dat de helft van de organisaties ziet dat er door de 
komst van de WAB verschuivingen in flexvormen plaatsvinden. Een belangrijk doel van de WAB is het aantrek-
kelijk maken voor werkgevers om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. 
Daarom zijn flexibele contracten duurder gemaakt door bijvoorbeeld het verhogen van de WW-premies. On-
danks deze aanpassingen geeft slechts de helft van de organisaties aan dat dit ook daadwerkelijk gaat werken. 
Organisaties zijn genoodzaakt om een flexibele schil te behouden, omdat je als organisatie wendbaar en weer-
baar moet kunnen zijn. Organisaties dienen rekening te houden met de markt, snelle technologische ontwikke-
lingen en steeds meer (in)directe concurrentie. 

Het hebben van personeel brengt risico’s met zich mee. Zeker in tijden van de coronacrisis zullen organisaties 
nog voorzichtiger zijn in het aanbieden van vaste contracten, waardoor de situatie voor veel medewerkers juist 
onzekerder wordt. Er bestaat een kans dat de WAB in deze situatie juist het tegenovergestelde effect gaat berei-
ken ten opzichte van het oorspronkelijke doel: meer vastigheid bieden aan flexibele arbeidskrachten. 

2.3 NOW & WAB
Momenteel is iedereen druk met de effecten van de coronacrisis en daarmee lijken veel organisaties de effec-
ten van de WAB te vergeten. Terwijl dit wel degelijk grote financiële gevolgen kan hebben voor een organisatie. 
Zeker wanneer er wordt gewerkt met oproepkrachten, stelt Stefan ’t Hoen van Concordia Legal in zijn column. 
De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) regelt namelijk niks voor het arbeidsaanbod uit de 
WAB. Wanneer er nu minder uren worden gemaakt of juist meer, de uren tellen mee voor het arbeidsaanbod 
en voor de transitievergoeding. 

Twee belangrijke uitgangspunten:
1. De NOW verandert niets aan het arbeidsaanbod. Het arbeidsaanbod moet worden gedaan na 12 maanden 
oproepwerk. De oproepkracht heeft recht op het aantal uren van het arbeidsaanbod per maand (ook als de 
productie is afgenomen).

2. De NOW verandert niets aan de transitievergoeding. Bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst telt 
de transitievergoeding nog steeds vanaf dag é é n. 

HOOFDSTUK 2 | GEVOLGEN WAB EERSTE 
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https://www.flexmarkt.nl/algemeen/flexbedrijven-ondervinden-financiele-gevolgen-wab/
https://www.flexmarkt.nl/algemeen/flexbedrijven-ondervinden-financiele-gevolgen-wab/
https://www.flexmarkt.nl/algemeen/coronacrisis-de-wab-wordt-vergeten/
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3.1 De huidige arbeidsmarkt
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal vacatures aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 zijn 
gedaald met 21%. Door de afname van het aantal openstaande vacatures liep de spanning in de arbeidsmarkt 
terug naar gemiddeld 82 vacatures per 100 werklozen. Ter vergelijking, in kwartaal vier van 2019 waren dat nog 
91 vacatures per 100 werklozen. De aangescherpte maatregelen als gevolg het coronavirus waren geldig vanaf 
de tweede helft van maart. De cijfers van het eerste kwartaal van 2020 geven daardoor nog niet de werkelijke 
impact weer. In het tweede kwartaal van 2020 zal de impact van alle maatregelen rondom het coronavirus pas 
echt goed zichtbaar zijn in de cijfers. Het CBS laat weten dat eind maart 2020 de sterkste afname van vacatures 
ooit is gemeten. Het aantal openstaande vacatures is afgenomen tot 226.000. Dit waren ruim 60.000 vacatures 
minder dan het kwartaal daarvoor.

3.2  Aantal medewerkers met onzeker dienstverband
De cijfers van het CBS tonen aan dat in 2019 72,3% van de flexibele medewerkers in Nederland een minder zeker 
dienstverband had. Dit zijn medewerkers met korte tijdelijke contracten, oproepkrachten, uitzendkrachten of 
medewerkers met wisselende uren. Deze groep medewerkers met een onzeker dienstverband lopen in tijden 
van een crisis, zoals nu, meer risico op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij de organisatie 
waarvoor zij werken.

HOOFDSTUK 3 | VACATUREONTWIKKELING 



11

3.3 Kansen vanuit aanpalende sectoren 
In maart 2020 waren er volgens het CBS 283.000 personen zonder werk, die drie maanden eerder, dus in de-
cember 2019, nog betaald werk hadden. In januari en februari van dit jaar was dit baanverlies nog een stuk 
lager, namelijk 259.000 personen. De stijging in het aantal baanverliezers kwam vooral doordat meer mensen 
vanuit werk uitstroomden naar de niet-beroepsbevolking. Zij waren niet op korte termijn beschikbaar of op 
zoek naar werk. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen dit jaar steeg daarbij in maart ten opzichte van februari in 
het merendeel van de sectoren. De horeca en cultuursector (+244%) worden het hardst getroffen door de over-
heidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Normaal gesproken zou een stijging 
in beschikbare kandidaten uit aanpalende sectoren een kans zijn voor de klantcontact branche. Een gebrek aan 
mogelijkheden om op afstand nieuwe medewerkers op te leiden, zorgt er echter voor dat veel organisatie de 
kans om medewerkers up and running te hebben op het moment dat er zich na de crisis een piek in klantvragen 
voordoet, niet kunnen verzilveren. 

3.4 Sinds lockdown kwart minder nieuwe vacatures
Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de corona lockdown met een kwart afgenomen. Dit blijkt 
uit onderzoek van Intelligence Group en Jobdigger. Deze daling is bij werkgevers (-36%) twee keer zo groot als 
bij uitzendbureaus (-18%) in vergelijking met het gemiddelde aantal vacatures dat zij open hadden staan in de 
eerste 10 weken van 2020. In week 18 en 19 is er sprake van een licht herstel in het aantal nieuwe vacatures. 
De verschillen per provincie zijn groot; de daling is met name zichtbaar in de provincies Zeeland, Drenthe en 
Groningen. 

3.5 Aantal vacatures in klantcontact
In het eerste kwartaal van 2020 is er een daling van 14,2% zichtbaar in het aantal klantcontact vacatures. In het 
vierde kwartaal van 2019 stonden er 7.899 vacatures open en in het eerste kwartaal van 2020 is dit gedaald 
naar 6.777 openstaande vacatures. Ook in 2019 was er een daling zichtbaar in het eerste kwartaal in het aantal 
klantcontact vacatures. Ook in de aanpalende sectoren horeca en retail branche is het afgelopen kwartaal een 
daling te zien in het aantal vacatures. De impact van corona op het aantal vacatures zal pas goed zichtbaar wor-
den in het tweede kwartaal. 

1.3 Onboarding
HOOFDSTUK 3 | VACATUREONTWIKKELING
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https://www.flexnieuws.nl/nieuws/licht-herstel-in-vacatures-sinds-laatste-weken/
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3.6 Aantal vacatures in klantcontact per provincie
De afname in klantcontact vacatures in het afgelopen kwartaal, is goed zichtbaar wanneer er wordt ingezoomd 
op het aantal vacatures per provincie. Alleen in Zeeland (+ 4,9%) en Friesland (+ 34,9%) is het aantal klantcon-
tact vacatures in Q1 2020 gestegen. In Flevoland (- 26,7%), Groningen (- 17,6%), Gelderland (- 18,9%), Overijssel 
(- 16,9%), Utrecht (- 20,7%), Noord-Brabant (- 17,5%), Limburg (- 15,5%) en Zuid-Holland (- 16,5%) is een relatief 
grote daling te zien in het aantal klantcontact vacatures.

3.7 Snelheid waarmee vacatures worden vervuld 
In het eerste kwartaal van 2020 is een lichte daling te zien in het aantal dagen dat een klantcontact vacature 
openstaat bij directe werkgevers. Dit is een ontwikkeling die we al lange tijd niet hebben gezien, maar kan wor-
den verklaard door het feit dat veel organisaties na de invoer van de WAB hebben geïnvesteerd in hun eigen re-
cruitmentafdelingen om de kostenverhoging op flexibele arbeid door de overheid het hoofd te kunnen bieden. 
Momenteel staat een klantcontact vacature bij een directe werkgever circa 29 dagen open. Het aantal dagen 
waar klantcontact vacatures openstaan bij intermediairs is ook gedaald. De daling in uitvragen zorgt voor meer 
beschikbare kandidaten per openstaande vacature. Het aantal dagen dat klantcontact vacatures openstaan bij 
intermediairs is gedaald naar 26 dagen. Intermediairs blijven nog altijd vacatures sneller vervullen dan de direc-
te werkgevers. Wanneer de klantcontact branche wordt vergeleken met de horeca en retail, is het zichtbaar dat 
klantcontact vacatures nog altijd een stuk sneller worden vervuld.

1.3 Onboarding
HOOFDSTUK 3 | VACATUREONTWIKKELING
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3.8 Gemiddeld salaris klantcontact vacatures 
In het eerste kwartaal van 2020 is het gemiddeld geboden salaris in klantcontact vacatures gedaald met 5,2% 
naar een jaarsalaris van € 27.500,00. Ook in de aanpalende sector horeca is er een daling te zien van 7,0%. De 
sector retail blijft daarentegen stabiel in de geboden salarissen. De daling in salarissen is opvallend te noemen. 
Momenteel wordt er door verschillende instanties onderzoek gedaan naar de impact van de WAB op de arbeids-
duur, het salaris en de flexibiliteit. Yource kijkt uit naar de eerste uitkomsten van deze onderzoeken, maar heeft 
in haar eigen cijfers gezien dat er in het laatste kwartaal van 2019 op grotere schaal afscheid is genomen van 
medewerkers die al langere tijd op een flexibel contract werkzaam waren maar niet in aanmerking konden ko-
men voor een (vast) contract bij de opdrachtgever. Deze medewerkers zijn vervangen met een nieuwe instroom 
die veelal minder verdienen dan de medewerkers die uitgestroomd waren. Dit zou een verklaring kunnen zijn 
voor de negatieve salarisontwikkeling in klantcontact. 

1.3 Onboarding
HOOFDSTUK 3 | VACATUREONTWIKKELING
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3.9 Top 10 uitvragers klantcontact vacatures 
Wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen het eerste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2019 is 
de top drie van uitvragers van klantcontact vacatures compleet veranderd. Daarbij zijn Webhelp, ANWB en ING 
nieuwe binnenkomers in de lijst. Eneco, Dinerspel.nl en Vodafone zijn uit de top tien verdwenen. 

1.3 Onboarding
HOOFDSTUK 3 | VACATUREONTWIKKELING
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HOOFDSTUK 4 | DEMOGRAFISCHE 
GEGEVENS

4.1 Opleidingsniveau
Doordat medewerkers in klantcontact functies tegenwoordig steeds meer in staat moeten zijn om complexere 
vraagstukken te beantwoorden, zou men kunnen verwachten dat er ook meer hoogopgeleid personeel wordt 
uitgevraagd. Dit is in het eerste kwartaal van 2020 niet het geval geweest. Binnen Yource zien we een gevaar in 
het feit dat door de coronacrisis veel mensen hun baan verliezen, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt in 
ieder geval in de cijfers lijkt af te nemen. Het risico bestaat dat organisaties die cijfers als aanleiding zien om de 
instroomeisen weer te verhogen. Veel medewerkers die nu echter hun baan verliezen komen uit klantcontact of 
een aanpalende branche en beschikken niet per definitie over een hoger opleidingsniveau. Wij adviseren onze 
partners dan ook om zich niet blind te starten op de werkloosheidscijfers en het opleidingsniveau van kandida-
ten, maar om te blijven denken in mogelijkheden op het gebied van Learning & Development om medewerkers 
duurzaam op het gewenste niveau te krijgen en behouden.  

4.2 Werkervaring 
In het eerste kwartaal van 2020 werd in 89% van de klantcontactvacatures junior werkervaring uitgevraagd. Het 
percentage voor medior werkervaring is met 2% gestegen naar 11%. Door interne opleidingen worden de me-
dewerkers zelf opgeleid door organisaties en beschikken zij daardoor snel over de benodigde ervaring.
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HOOFDSTUK 5 | WET OP FINANCIEEL 
TOEZICHT

16

5.1 Afgelegde Wft examens per maand 
In het eerste kwartaal van 2020 zijn er gemiddeld 33,9% minder Wft examens afgelegd ten opzichte van het 
eerste kwartaal van 2019. Waar in maart 2019 een piek van 4.467 afgelegde examens zichtbaar was, zijn er in 
maart 2020 slechts 1.365 examens afgelegd. De daling van 69,4% in maart 2020 is te verklaren doordat er door 
het coronavirus nauwelijks tot geen examens zijn afgelegd in verband met de sluiting van de examenlocaties. 
Wanneer de maatregelen versoepelen, is de verwachting dat er weer een flinke stijging zichtbaar zal zijn in het 
aantal afgelegde Wft-examens
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1.3 Onboarding
HOOFDSTUK 5 | WET OP FINANCIEEL TOEZICHT

5.2 Aantal afgelegde Wft examens per kwartaal 
In het eerste kwartaal is bij alle Wft examens een daling te zien in het aantal afgelegde examens. Deze globale 
daling is te wijten aan minder afgelegde Wft examens door de coronacrisis. De grootste daling is zichtbaar voor 
het aantal afgelegde Wft examens voor Initieel Zorg. Deze daling is echter altijd een terugkerende trend in het 
eerste kwartaal. 
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1.3 Onboarding
HOOFDSTUK 5 | WET OP FINANCIEEL TOEZICHT

5.3 Slagingspercentages 
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de gemiddelde slagingspercentages gestegen van 55,31% naar 58,79%. De 
voorspelling is dat de gemiddelde slagingspercentages volgend kwartaal hoger liggen, omdat veel personen 
langer de tijd hebben gehad om te studeren voor het Wft examen. Door het coronavirus zit er nu doorgaans 
meer tijd tussen het moment dat een medewerkers start met de Wft studie en de daadwerkelijke start bij de 
nieuwe werkgever.
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HOOFDSTUK 6 | 
INNOVATIEMOGELIJKHEDEN & TIPS

Ondanks dat er momenteel door het coronavirus veel uitdagingen zijn in zowel de arbeidsmarkt als de klantcon-
tact branche, ontstaat er ook ruimte voor innovaties die eerder wat minder hoog op de prioriteitenlijst stonden. 
Zoals eerder benoemd in het hoofdstuk Vacatureontwikkeling, is er onder andere behoefte aan de ontwikkeling 
van onboardingmethodes op afstand, maar daarnaast kunnen organisaties ook inspelen op het verbeteren van 
digitale kanalen en investeren in het binden van klanten.   

6.1 Zonder empathie geen goed gesprek
Bewust zijn van de impact van de coronacrisis op klanten en medewerkers is erg belangrijk. Hoe is bijvoorbeeld 
de gemoedstoestand van de klant? Hoe is het voor de klant of de medewerker om thuis te werken als zijn of 
haar gezin ook aandacht vraagt? Het is belangrijk om zeker in deze periode steun te bieden aan zowel klanten als 
medewerkers, waardoor onzekerheid, frustratie en wellicht angst verminderd kan worden. Het bieden van een 
empathische service aan klanten, zal bijdragen aan de kwaliteit van de gesprekken.

6.2 Noodgedwongen innoveren
Waar thuiswerken in 2019 vaak als een complex en een té uitdagende innovatie werd gezien door vele organisa-
ties in de klantcontact branche, bleek na de uitbraak van het coronavirus maar weer hoeveel er mogelijk is als het 
echt moet of wanneer je het echt wilt. Organisaties vragen zich momenteel af hoe de aanhoudende maatregelen 
impact gaan hebben op hun klantcontact centers, wat er gaat gebeuren met het contactvolume, de kwaliteit van 
gesprekken en hoe kunnen zij de medewerkers veilig houden wanneer de maatregelen worden versoepeld. 
Hierbij worden vragen gesteld zoals:

• Hoe kan bij een piek in het contactvolume de wachttijd worden verminderd en beperken we de eventuele
 frustratie die hierdoor bij klanten kan ontstaan? 
• Is het in de huidige tijd gepast om geplande (commerciële) acties uit te rollen en wat is de impact op   
 outbound call-activiteiten?
• Hoe kan ik de vertraging van mindere hardware-faciliteiten op een thuiswerkplek compenseren door   
 quick wins in automatisering?
• Hoe routeer ik mijn klanten weer terug naar mijn digitale kanalen en waar moet ik deze verbeteren zon 
 der in te leveren op kwaliteit van het contact?
• Hoe geef ik leiding en coaching aan mijn medewerkers wanneer fysieke werklocaties voorlopig niet, of  
 niet volledig, benut kunnen worden?
• Hoe kan ik hetzelfde niveau en dezelfde productiviteit bieden als klantcontact medewerkers opereren  
 vanuit huis?
• Hoe kan ik nieuwe medewerkers aannemen en opleiden op afstand?
• Kan ik de toegang tot de nodige tools en beveiligde netwerken voor medewerkers op afstand uitbreiden?

Dit zijn uitdagende vraagstukken, waarbij de noodzaak om succesvol te zijn in de innovaties en acties om de vraag-
stukken op te lossen, enorm lijkt. Voor iedere organisatie zal de specifieke uitdaging wellicht elders liggen, maar 
door effectief te reageren op de behoeften die door de coronacrisis worden gecreëerd, kan er na de crisis een 
voordeel op de langere termijn gerealiseerd worden. Om in te spelen op de veranderende omstandigheden door 
de coronacrisis adviseert Yource haar partners om te focussen op drie cruciale gebieden:
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Richt je op een (blijvende) nieuwe manier van werken
Terug naar hoe het was, lijkt steeds meer een onrealistisch scenario te worden. Als er geïnvesteerd moet worden 
in een nieuwe manier van werken, is het verstandig om te kiezen voor duurzame oplossingen. Denk hierbij niet 
alleen aan het faciliteren van hardware oplossingen voor thuiswerken en aan het herindelen van de contactcen-
ters binnen de 1,5 meter-eisen, maar kijk naar de gehele HR-cyclus van medewerkers van instroom tot exit en 
start met het herindelen en inrichten van de infrastructuur, beheersystemen en processen op die ervoor nodig 
zijn om een effectief extern personeelsbestand te ondersteunen. 

Het verbeteren van contactbeheer
Gebruik gegevens en analyses om een agile en responsive klantervaring te kunnen bieden om de klanten tege-
moet te komen in behoefte en ondersteuning. Hierbij kan er prioriteit gegeven worden aan bepaalde klantvragen 
en de klantvragen kunnen vervolgens gerangschikt worden naar prioriteit, zodat de meest kritische vraagstukken 
het eerst worden opgepakt en waarbij de niet-kritieke klantvragen worden afgeleid naar digitaal. 

Service uitbreiden en automatiseren
Artificial Intelligence (AI) was in 2019 al een hot topic, maar door de coronacrisis zullen de virtuele agenten in 
2020 waarschijnlijk de grond worden uitgestampt. Het is daarom aan te raden om de mogelijkheden van AI ver-
der te onderzoeken of te verbeteren om de basisvraagstelling van klanten te kunnen ondersteunen. Denk ook 
aan de mogelijkheden voor de interne inzet van AI om bijvoorbeeld junior medewerkers gemakkelijk op afstand 
te ondersteunen bij veel voorkomende vragen.
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6.3 Mogelijkheden klantcontact op 1,5 meter
Wanneer de maatregelen verder versoepelen en het op den duur mogelijk is voor medewerkers om weer in het 
callcenter aan de slag gaan, is het aan werkgevers de taak om ervoor te zorgen dat er veilig en gezond op locatie 
gewerkt kan worden. Onderstaande maatregelen kunnen ervoor zorgen dat klantcontact medewerkers veilig 
op de werklocatie aan het werk kunnen. Hierbij is het belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van alle 
regels en de maatregelen zorgvuldig naleven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Combinatie thuiswerken en kantoor
Het is aan te raden om heel geleidelijk het aantal medewerkers op kantoor in fases op te schroeven, waardoor 
je als organisatie kan aankijken wat goed werkt qua aantal medewerkers per shift. Veel klantcontact afdelingen 
zijn nu zo ingericht dat een groot deel van de klantcontact medewerkers thuis kan werken. De roosters kunnen 
zo worden ingericht dat een deel van de shifts thuis plaatsvinden en een deel op de werklocatie. Hierbij kan ook 
rekening worden gehouden met het type werkzaamheden.  

Werken in shifts
Om de 1,5 meter samenleving te waarborgen, bestaat er een kans dat door herindeling van de werkplekken er 
niet genoeg plekken beschikbaar zijn voor alle klantcontact medewerkers. Onderzoek daarom ook de mogelijk-
heden om aanpassingen te doen in werkshifts, zodat groepen medewerkers zoveel mogelijk van elkaar geschei-
den blijven. 

Inplannen pauzemomenten
Door verschillende pauzemomenten in te roosteren, kan er in kleinere groepen worden gepauzeerd in de kan-
tine. Hierdoor kan alsnog de 1,5 meter afstand worden gewaarborgd en kan de druk op sanitaire ruimtes en de 
kantine worden geminimaliseerd om risico’s te voorkomen. 

6.4 Inrichten werkplekken 
Binnen een klantcontact afdeling kan de 1,5 meter afstand goed worden ingericht. Een standaard werkplek be-
slaat vaak al 1,5 meter. Daarnaast kan er bij het inrichten van de werkplekken ook rekening worden gehouden 
met onderstaande zaken.

Schoonmaakprotocollen
Het opstellen van duidelijke schoonmaakprotocollen helpt om de hygiëne te kunnen waarborgen, zoals het han-
den wassen bij binnenkomst, het eventueel gebruik maken van desinfectiegel, schoonmaken van contactopper-
vlaktes en het schoonmaken van de (flex)werkplekken bij de start van de shifts. Ook kunnen er in iedere ruimtes 
desinfectie- en schoonmaakmiddelen worden geplaatst.

Headsets
Klantcontact medewerkers maken normaal gesproken gezamenlijk gebruik van de headsets. Om de hygiëne te 
waarborgen is het aan te raden om iedereen eigen kussentjes voor de headsets of een eigen headset te geven. 

1,5 meter afstand werkplek
Een standaard werkplek beslaat vaak al 1,5 meter. Daarnaast kunnen de bureaus verder uit elkaar worden ge-
plaatst of kunnen er werkplekken worden leeggelaten om meer afstand te creëren. Er moet per callcenter aan de 
hand van de situatie worden ingeschat wat de mogelijkheden zijn. 

Afscheidingswanden
De afscheidingswanden die momenteel ook worden gebruikt in winkels kunnen ook worden gebruikt binnen een 
klantcontact afdeling. Er kan een plexiglazen wand worden geplaatst bij de receptie. Plexiglas voor de werkplek-
ken van klantcontact medewerkers zijn te overwegen. Het kan echter het geluid verslechteren en er moet nog 
blijken wat het uiteindelijke effect is op de akoestiek. 
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Stickermarkeringen
Stickermarkeringen kunnen worden toegepast bij balies, kantines, wachtruimtes en werkplekken. Door het mar-
keren van ruimtes, zones en looproutes, wordt de 1,5 meter afstand goed duidelijk voor de medewerkers. Zo 
kunnen er ook wachtstrepen bij balies, koffieautomaten en toiletten worden geplaatst. Ook kunnen er bij liften 
plekken worden gemarkeerd en aangegeven worden hoeveel personen maximaal in de lift kunnen. 

Looplijnen uitmeten
Binnen de afdelingen kunnen er ook eenrichtingspaden worden ingericht en kunnen er looplijnen worden ge-
plaatst. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers bewust voldoende afstand kunnen houden van collega’s. Gebruik 
hiervoor hoogwaardig tape dat slijtvast is en goed te reinigen is.

Inrichten meetingruimtes
De meetingruimtes kunnen zo worden ingericht dat er 1,5 meter tussen de zitplekken zit. Ook in meetingruim-
tes is het advies om gebruik te maken van looproutes en aan te geven hoeveel medewerkers er maximaal in de 
ruimte aanwezig mogen zijn.




