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De Klantcontact Partnership Studie is een initiatief van Klantcontact.nl,  

hét online vakmedium voor de klantcontactprofessional. 

Klantcontact.nl is opgericht in 2013 en publiceert over de interactie  

tussen bedrijven/instellingen en hun klanten. Het vakmedium informeert  

en inspireert professionals in klantcontact via nieuwsberichten, verslagen,  

interviews, analyses, opinies en achtergrondartikelen op het gebied van  

customer service, HR en technologie. Klantcontact.nl is vrij toegankelijk en  

wordt mede mogelijk gemaakt door de aangesloten kennispartners.

Alle in deze brochure genoemde tarieven zijn excl. btw. 

© KPS B.V. 2021

Over KlantcOntact.nl
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De Klantcontact Partnership Studie (KPS) is een 

periodiek perceptieonderzoek naar de samenwer-

king tussen uitbesteders van BtC-klantcontact en 

hun Nederlandse dienstverleners. De KPS onder-

vraagt zowel uitbesteders als facilitaire contact-

centers. 

De KPS is een initiatief van online vakmedium Klant-

contact.nl en is ontwikkeld door KPS B.V. in samen-

werking met MarketResponse. MarketResponse 

neemt ook de uitvoering voor zijn rekening. 

WaarOm dit OnderzOeK? 
Voor uitbesteders van klantcontact én hun dienst-

verleners is het realiseren van een zo goed moge-

lijke samenwerking een flinke uitdaging. Met de 

KPS wil initiatiefnemer Klantcontact.nl bijdragen 

aan de verdere ontwikkeling van de klantcontact-

sector.

Uitbesteders van klantcontact krijgen met de KPS 

inzicht in de kwaliteiten en prestaties van facili-

taire contactcenters waarmee ze zakendoen. Dat 

inzicht helpt uitbesteders bij partnerselectie, bij 

het nemen van beslissingen over hercontractering, 

bij het verbeteren van de samenwerking of bij het 

zo goed mogelijk verdelen van workloads over part-

ners op basis van de specifieke kwaliteiten van 

die partners. Voor spelers die op zoek zijn naar een 

outsourcepartner met specifieke kwaliteiten biedt 

de KPS extra houvast bij de partnerselectie. 

Voor de dienstverleners in klantcontact is de con-

currentie sterk. Voor facilitaire contactcenters is 

het van groot belang te weten wat hun klanten vin-

den van de samenwerking, hun dienstverlening en 

de bijdrage aan innovatie. De KPS biedt facilitaire 

dienstverleners houvast voor hun positionering 

op de markt: waar wil ik goed in zijn? Ook levert 

de KPS concrete aanknopingspunten op voor het 

verbeteren van de samenwerking, het inspelen op 

innovatiebehoeften, het uitbreiden van de share 

of wallet en het behoud van bestaande klanten.

De KPS presenteert géén ranglijst of top10 van 

dienstverleners; het kiezen van ‘de beste partner’ 

voor klantcontactoutsourcing is niets anders dan 

het vinden van een goede match. Uniek aan de 

KPS is dat zowel de vraag- als de aanbodzijde zich 

uitspreken over elkaars kwaliteiten.

rappOrt
Voor de markt is een algemeen onderzoeksrapport 

verkrijgbaar met globale uitkomsten en analyses; 

deelnemende dienstverleners en uitbesteders 

kunnen gedetailleerde rapporten over hun eigen 

samenwerkingsverbanden afnemen. 

OnafhankelijKheid
De KPS-studie is onafhankelijk. Het onderzoek staat 

los van de zakelijke relaties die Klantcontact.nl on-

derhoudt met haar kennispartners of andere bedrij-

ven uit de klantcontactsector. De studie staat open 

voor alle facilitaire contactcenters die binnen de 

scope van het onderzoek vallen en hun opdracht-

gevers. De methode van onderzoek is openbaar, de 

algemene uitkomsten zijn (in geanonimiseerde 

vorm) verkrijgbaar voor de markt. De detailuitkom-

sten die betrekking hebben op outsourcerelaties 

van deelnemers, worden alleen gedeeld met de 

betreffende deelnemers. 

KlantcOntact partnership Studie 
- een nieuWe informatiebrOn voOr 
KlantcOntactprOfesSiOnalS! 
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In het online onderzoek wordt aan uitbesteders 

gevraagd hun mening te geven over uiteenlopen-

de eigenschappen van hun dienstverleners. Ook 

wordt aan de betreffende dienstverleners gevraagd 

de volwassenheid van de samenwerkingsrelatie te 

beoordelen. Daarmee levert de KPS gedetailleerde 

informatie op over de gepercipieerde kwaliteit van 

de samenwerking tussen uitbesteder en dienstver-

lener(s). Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt 

worden voor verbetering van de performance of 

de klantrelatie, voor omzetvergroting of voor ver-

sterking van het innovatievermogen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van 

het KPS-model. In dit model staan vier bouwblok-

ken van samenwerkingsrelaties centraal. De vier 

bouwblokken zijn in sterke mate voorwaardelijk 

aan elkaar; zo wordt het lastig de tweede groep te 

realiseren als de eerste groep laag scoort. Het gaat 

om (1) waarden en overtuigingen; (2) communica-

tie en informatie; (3) bedrijfsvoering, doelen en 

prestaties; en (4) wendbaarheid en flexibiliteit. 

De gepercipieerde kwaliteit van de samenwer-

kingsrelatie wordt geplot in een kwadrant. Daar-

bij wordt het verschil in perceptie van de uitbe-

steder en de dienstverlener onderling vergeleken. 

Hoe groter het verschil, hoe belangrijker het is om 

te onderzoeken bij welke bouwstenen van de sa-

menwerking mogelijk iets niet in orde is. Hierbij 

Opzet van de KlantcOntact  partnership Studie
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Opzet van de KlantcOntact  partnership Studie

wordt een onderscheid gemaakt tussen de harde 

en zachte competenties uit de verschillende bouw-

blokken. 

Daarnaast wordt aan uitbesteders gevraagd of ze 

de dienstverlener zouden aanraden. Deze vraag 

wordt ook gesteld aan de dienstverlener: zou je 

als dienstverlener deze klant aanraden? En tot slot 

wordt gevraagd naar de intentie van de uitbeste-

der als het gaat om het vergroten van de scope van 

de uitbesteding (grotere share of wallet) of het ver-

lengen van de samenwerking. 

‘Actionable data’ stellen dienstverleners in staat 

om de eigen performance gericht te verbeteren. 

De KPS  is onafhankelijk en wordt periodiek her-

haald zodat ook over een langere periode ontwik-

kelingen in de markt te volgen zijn. 

 5 RElaTievolWaSsenhEiD

 4 WENDbaaRhEiD en flexibiliteiT

 3 bEdRijfsVoeRing: doelen en pResTaTies

 2 CommunicatiE en infoRmatiE

 1 WaaRdEN en oveRTuiGingEN
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hoe Kan ik meedOen? 

Deelname staat open voor facilitaire contactcen-

ters die niet uitsluitend gericht zijn op telemarke-

ting voor derden. Voorwaarde is ook dat de samen-

werkingsrelaties die onderzocht worden betrekking 

hebben op de Nederlandse consumentenmarkt. 

Ook uitbesteders kunnen meedoen mits de uitbe-

steding betrekking heeft op Nederlandstalig klant-

contact met consumenten. De scope van de uitbe-

stedingen mag divers zijn: van inbound calls tot 

digitale interacties zoals webcare en chat. Het on-

derzoek heeft betrekking op verschillende aspec-

ten van de samenwerking, bezien over de afgelo-

pen 6 tot 12 maanden. 

planning

Stappen
Werving respondenten Facilitaire contactcenters 

en uitbesteders van klantcontact worden in de pe-

riode 20 april tot en met 31 mei 2021 benaderd met 

het verzoek deel te nemen aan de benchmark. Faci-

litairen kunnen (ook) hun opdrachtgevers vragen 

deel te nemen. Uitbesteders kunnen hun counter-

partner(s) bij hun dienstverlener(s) vragen om deel 

te nemen. 

Respondenten zijn personen die verantwoordelijk 

zijn voor de relatie en samenwerking met facilitai-

re contactcenters (vendormanagers/relatie/part-

nershipmanagers) en accountmanagers of relatie-

beheerders van facilitaire contactcenters. 

Uitvoering onderzoek Het online onderzoek onder 

uitbesteders wordt uitgevoerd in de periode 20 april 

tot 31 mei 2021 op basis van persoonlijke uitnodi-

gingen. Daarnaast worden waar nodig aanvullen-

de interviews gehouden met uitbesteders voor 

aanvullende context en om antwoorden te duiden.

Facilitaire dienstverleners die in het onderzoek be-

trokken zijn, worden ook benaderd met vragen over 

hun perceptie van de uitbestedingsrelatie. 

Resultaten Bij voldoende uitgebrachte beoordelin-

gen krijgt iedere dienstverlener een score op tien-

tallen eigenschappen die betrekking hebben op de 

uitbestedingsrelatie. Ook uitbesteders van klant-

contact krijgen scores op een beperkt aantal ver-

schillende aspecten van de samenwerking. Onder-

zoeksresultaten zijn niet te herleiden tot individu-

ele respondenten.

Rapport In het algemene benchmarkrapport, tegen 

betaling verkrijgbaar vanaf september, worden ge-

aggregeerde en anonieme uitkomsten per dienst-

verlener gedeeld met de markt. Onderzochte dienst-

verleners en uitbesteders kunnen ook gedetail-

leerde rapporten met uitkomsten over de perfor-

mance en kwaliteit binnen de onderzochte uitbe-

stedingsrelaties afnemen. (zie hiernaast pagina 7)

dEelNamE is mogElijk 
in dE pERioDe VaN  

20 april ToT en mET 
31 mei 2021.

dE RESultaten WoRDen VERweRkt Na 31 mEi  
en zoWEl hET algEmENE maRkTRappoRt alS  
dE dETailRappoRTEN komEN bEgiN SEptembER 
bESchikbaaR.

meedOen? meer Weten Of meteen aanmelden? 
mail met info@klantcontactpartnershipstudie.nl of kijk op 

www.klantcontactpartnershipstudie.nl voor meer informatie

mailto:info@klantcontactpartnershipstudie.nl
http://www.klantcontactpartnershipstudie.nl
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meld je nu aan alS deelnemer 
en Ontvang het rappOrt dit 

jaar met fiKse Korting

tarieven rappOrten

Voor onderzochte organisaties zijn er geen kosten 

verbonden aan de deelname aan het onderzoek. 

De in het onderzoek betrokken organisaties (zowel 

uitbesteders als dienstverleners) kunnen het KPS-

rapport met gedetailleerde informatie over hun  

eigen uitbestedingsrelaties – inclusief het algeme-

ne marktrapport – afnemen. Hierbij gelden twee 

verschillende tarieven op basis van omvang in 

aantal seats. Voor afnemers die op tijd bestellen, 

geldt een aantrekkelijk early bird korting. 

extra’S - bedrijfsprOfiel
Facilitaire contactcenters die zijn opgenomen in 

de studie krijgen in het rapport een vermelding in 

tarieven  

kpS markt-rapport Gedetailleerd  early bird
       rapport  tarief* 
   (exclusief) 

dienStVERleneRS >1000 seats (large) inbegrepen 4995 4495

 <1000 seats (small/medium) inbegrepen 3495 2995

uiTbesTEdERs  inbegrepen 2995 2495

dERDen  295 nvt 245

de vorm van een tabel met de belangrijkste facts 

& figures. Facilitaire contactcenters hebben daar-

naast de optie om een bedrijfsprofiel te laten op-

nemen in het rapport. Dit bestaat uit 1 pagina met 

zowel een bedrijfsportret (circa 200 woorden) als 

een minicase over een bestaande klant (circa 200 

woorden). Dit bedrijfsprofiel wordt in samenwer-

king met de dienstverlener door KPS opgesteld. 

Kosten: 750 euro.

* GElDiG tot En mEt 
   31 mEi 2021



KlantcOntact partnership Studie

De Klantcontact Partnership Studie (KPS) onderzoekt  

de kwaliteit van samenwerkingsrelaties in outsourcing 

van BtC-klantcontact.  

In het onderzoek worden percepties van Nederlandse 

uitbesteders en hun dienstverleners over de onderlinge 

samenwerking in kaart gebracht.
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