
KLANTENSERVICE 
ON DEMAND

Your Contact, our Care

Bij ContactCare geloven we dat goed klantcontact 

zorgt voor meer tevreden klanten en meer omzet. 

Professioneel en servicegericht klantcontact is 

een vak. Ons vak.

Verruim uw openingstijden met Klantenservice on Demand: Ma t/m Vrij 08:00-22:00 en Za t/m Zo 09:00 t/m 18:00



YOUR CONTACT, 
OUR CARE

HERKENT U DEZE SITUATIES?

Bij ContactCare geloven we dat goed klantcontact zorgt voor meer 

tevreden klanten en meer omzet. Professioneel en servicegericht 

klantcontact is een vak. Ons vak. 

ContactCare zorgt ervoor dat u zich volledig kunt focussen op uw 

eigen business. Uw klantcontact is bij ons in goede handen. De 

juiste bezetting op ieder uur van de dag. Dat regelen wij.

Klantenservice on Demand is de ideale oplossing voor 

groeiende bedrijven met een minimum aantal van tweehonderd 

klantcontacten per maand. 

IDEALE FLEXIBILITEIT VOOR GROEIENDE 
BEDRIJVEN

De vorm van klantenservice die wij aanbieden, groeit mee met de 

groei van uw bedrijf. Zo kunt u zeven dagen per week bereikbaar 

zijn voor klanten, zonder hoge investeringen. 

Wij bieden u zowel ‘blended’ agents die hun kennis inzetten 

voor enkele opdrachtgevers als ‘dedicated’ agents die twaalf 

uur per dag alleen voor uw merk aan het werk zijn. En alles wat 

daar tussen in zit. De juiste vorm is afhankelijk van het aantal 

klantcontacten dat u heeft. 

DE VOORDELEN 

 ✓ Zeven dagen per week bereikbaar voor uw klanten

 ✓ Goed klantcontact = meer tevreden klanten = meer omzet

 ✓ U betaalt alleen bij daadwerkelijk verbruik

 ✓ Deskundige medewerkers speciaal getraind voor uw dienst

Onze flexibele service is vaak aanmerkelijk voordelig ten opzichte 
van een klantenservice in eigen beheer. Zo heeft u wel de voordelen 

van altijd bereikbaar zijn, maar niet de kosten van een volledige 

eigen bezetting aan uw kant. Kortom: wij zijn dé juiste partner 

voor groeiende bedrijven die zien dat klantcontact geld oplevert! 

INTERNATIONAAL

ContactCare faciliteert ambitieuze bedrijven in iedere groeifase 

van hun onderneming; nationaal én ook internationaal. Onze 

native speakers verzorgen kwalitatieve gesprekken en de 

afhandeling van e-mail in het Nederlands, Engels, Spaans, 

Duits en/of Frans. Met onze Klantenservice Multilingual 

dienstverlening kunt u internationaal service verlenen en heeft 

u geen omkijken naar werving, selectie en opleiding van goede 

native speakers.

MULTICHANNEL 

Ons team staat zeven dagen per week via telefoon, e-mail, 

whatsapp en/of chat klaar om uw klanten professioneel te woord 

te staan. We zijn persoonlijk betrokken en voeren kwalitatieve 

gesprekken die leiden tot meetbare resultaten.

• Uw klanten willen ook graag ‘s avonds en in het weekend 

contact met uw bedrijf;

• Uw klanten verwachten dat u via steeds meer kanalen 

bereikbaar bent, via telefoon en e-mail maar ook steeds 

vaker middels chat, social media en whatsapp;

• Klantenservice is nu vaak iets wat uw medewerkers 

erbij doen, maar ze zijn eigenlijk te druk met andere 

werkzaamheden.
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KLANTENSERVICE ON DEMAND

CONTACTCARE ACADEMY  

Vanuit ons klantcontactcenter in Amersfoort helpen wij 

merken en bedrijven met sales, service en klantcontact. Iedere 

klantenservice medewerker is opgeleid aan de ContactCare 

Academy en ontvangt maatwerk trainingen. Op die manier zijn 

wij in staat een grote diversiteit aan klantgesprekken te voeren 

en/of specifieke gesprekken door te schakelen naar één van uw 
medewerkers. 

SAMEN SUCCESVOL 

Optimaal klantcontact verzorgen we samen met u. Daarom krijgt u 

toegang tot uw MyCare omgeving, waarbij onze online software u 

100% inzicht geeft in wat we voor uw klanten hebben betekend. 

MyCare geeft u de mogelijkheid om organisatiegegevens te 

wijzigen, het script te bekijken of aan te passen, gebruikers toe 

te voegen of gebruikersprofielen aan te passen. Bovendien kunt 
u gesprekken terugluisteren en beoordelen, maar ook online 

uw facturen bekijken. Met deze transparante werkwijze maakt 

ContactCare het verschil! Wij geloven dat deze methode u meer 

inzicht geeft over het gedrag van uw klanten zodat u samen met 

ons nog gerichter uw diensten kunt verlenen.

HOE WERKEN WE?  

Wanneer u geïnteresseerd bent in het afnemen van Klantenservice 

on Demand, bespreekt een projectmanager de doelstellingen, de 

praktische toepassingen, evaluatiemomenten en andere zaken 

die nodig zijn voor het succes van uw project.  Voordat uw project 

‘live’ gaat, geeft ContactCare aan ongeveer 20 klantenservice 

medewerkers een training waarbij zij worden klaargestoomd 

om voor uw organisatie de telefoon, e-mail en of chat optimaal 

te kunnen beantwoorden. U blijft betrokken bij de resultaten 

en de kwaliteit van de gesprekken doordat de projectmanager 

regelmatig de resultaten met u zal bespreken en evalueren.

UW EIGEN PROJECTMANAGER
EN PROJECT EXPERT 

Om Klantenservice on Demand voor uw organisatie optimaal 

in te regelen en zo soepel mogelijk te laten verlopen, krijgt u 

van ContactCare uw eigen projectmanager. Deze fungeert als 

aanspreekpunt en sparringpartner voor u ten aanzien van de in te 

richten dienstverlening en rapporteert in geval van afwijkingen. 

De projectmanager zorgt voor de inrichting van uw project, 

de inrichting van een script en het juiste communicatieproces. 

Daarnaast draagt hij of zij zorg voor de training die onze klanten-

service medewerkers ontvangen. Uw projectmanager staat 

maandelijks twee uur voor u klaar om de performance te bespreken. 

Naast uw eigen projectmanager koppelt ContactCare ook een 

dedicated project expert aan uw project. Deze ContactCare 
professional waarborgt de kwaliteit van uw project, zeven dagen 

per week, ook in de avonduren. De project expert voorziet het 
team van klantenservice medewerkers van directe feedback en 

fungeert als interne kennisbron. Middels de juiste training kan hij 

of zij toezicht houden en ondersteuning bieden waar nodig.

U leest het, alles is erop gericht om te zorgen dat onze 

Klantenservice on Demand optimaal aansluit bij uw organisatie en 

specifieke wensen.   

MEER WETEN OVER OPTIMAAL KLANTCONTACT?

Nieuwsgierig naar de specifieke mogelijkheden voor uw 
organisatie? Onze collega’s van de support-afdeling staan u graag 

vrijblijvend te woord, via telefoonnummer +31 33 828 0444. 

Benieuwd naar onze behaalde resultaten? De case van onze klant 

Squla op de volgende pagina kan u inspireren over wat er in de 

praktijk mogelijk is voor optimaal klantcontact. 



MULTICHANNELCAMPAGNES 
VRAGEN OM MULTICHANNEL 
KLANTCONTACT

Ieder jaar start Squla na de zomer een grote 

salescampagne: de Back2School actie. De 

campagne is bedoeld om nieuwe klanten 

te werven en huidige klanten te behouden. 

Door de inzet van diverse media en middelen, 

variërend van kennismakingspakketten aan 

alle Nederlandse basisscholen en TV tot inter-

net en andere online media, is het marktaan-

deel van Squla aanzienlijk vergroot. Squla zet 

daarbij diverse on- en offline kanalen in. De 
klant bepaalt zelf op welk moment en via welk 

kanaal hij contact opneemt. Dit vraagt om rui-

me bereikbaarheidstijden en een multichan-

nel aanpak op het gebied van klantenservice.

BARRIÈREVRIJE 
CUSTOMER JOURNEY

Voor Squla ligt de focus op de kwaliteit van de 

service in de dienstverlening. Iedere mogelijke 

barrière om contact op te nemen wordt zoveel 

mogelijk weggenomen. Daarom zorgt Con-

tactCare dat de klanten van Squla een zo kort 

mogelijke wachttijd hebben wanneer deze 

telefonisch contact opnemen met de klan-

Squla is een online leerprogramma voor leerlingen op de basisschool en is een waardevolle 

aanvulling op het standaard lesaanbod. Het programma biedt een progressieve vorm van 

educatie, om elk kind op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo te stimuleren. Squla heeft de 

klantenservice uitbesteed aan ContactCare zodat hun klanten op een consistente en service-

gerichte wijze van informatie worden voorzien.

VERHOGING MARKTAANDEEL  
SQULA DANKZIJ DE KLANTENSERVICE 
VAN CONTACTCARE

KLANTCASE SQULA
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TIJNTJE LOUWERS, CHIEF COMMERCIAL OFFICER VAN SQULA:

“We vinden het erg prettig samenwerken met ContactCare. Zij biedt ons een totaaloplossing voor klantcontact. Er is 

intensief contact en de betrokkenheid van ContactCare is zeer hoog. Ons klantcontact is geoptimaliseerd doordat 

ContactCare via verschillende kanalen met onze klanten communiceert en hen op een servicegerichte manier te 

woord staat. Potentiële klanten kunnen zelf kiezen via welk kanaal ze contact opnemen, wat de beldrempel voor 

hen enorm verlaagt. Dit zorgt voor een effectieve afhandeling van klantcontact en tevreden klanten.” 

tenservice. Squla heeft gekozen voor een 020 

nummer, dit nummer wordt door de klanten 

van Squla als  voordeliger en laagdrempeliger 

ervaren dan bijvoorbeeld een 0900 nummer.

VERHOOGDE 
BETROKKENHEID

Squla is nauw betrokken bij de instructie en 

coaching van de agents van ContactCare. 

Hierdoor houdt Squla de controle over 

de manier waarop de klantenservice ver-

loopt. Daarnaast geeft het de agents een 

goed beeld van de opdrachtgever en is de  

betrokkenheid bij het product Squla, zijn 

(potentiële) klanten en de doelstellingen van 

de mediacampagnes vergroot. ContactCare 

heeft direct inzicht in het CRM-systeem van 

Squla waardoor de klant snel en effectief ge-

holpen wordt geholpen. 

SQULA GEBRUIKT 
DE VOLGENDE DIENSTEN

 KLANTENSERVICE

 MULTILINGUAL DIENSTVERLENING

 020 NUMMER



YOUR CONTACT, 
OUR CARE

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen over onze 

dienstverlening of wilt u samen met ons klantcontact naar een 

hoger niveau brengen? Neem dan gerust contact op met één van 

onze supportmedewerkers.

ContactCare
Piet Mondriaanplein 23 

3812 GZ Amersfoort 

+31 33 828 0444 

info@contactcare.nl

www.contact.care


