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KLANTWAARDERING:  

Klantcontactspecialist Webhelp groeide in enkele 

decennia uit van callcenter tot een van Europa’s grootste

aanbieders van multichannel-, contact- en business-

processoplossingen met kennis van de consument als 

uitgangspunt. Het concern (jaaromzet 725 miljoen) is 

momenteel actief in 21 landen en biedt werk aan ruim 30.000 

mensen. Next stop: de VS, en een omzet van 1 miljard binnen 

vijf jaar. In Nederland ontzorgt Webhelp A-merken als NS, 

Nuon, Ziggo, Aegon, de Staatsloterij en KPN.

Klantteam Webhelp - KPN Save is volledig gespecialiseerd in 

klantretentie bij KPN. Zes teammanagers sturen 200 agents op 

de werkvloer aan. Samen met support - HR, Planning, Traffic, 

Training, Change - vormen zij het managementteam (MT) van 

het klantteam.



Jasper Buutfeld
Business & Finance-specialist KPN Save

Nadia Schonherr
Client Manager KPN Save Ditte Vellema 

Cliënt Director KPN Save

EVEN VOORSTELLEN:

Charineth Manuel
Teammanager KPN Save 

Roald Oort 
Planner KPN Save

Keete Broek
Trainer & Coach KPN Save 



Client Director KPN Save Ditte Vellema schakelde Quality 
Contact in vanuit haar behoefte het managementteam beter en 
resultaatgerichter te laten samenwerken. Zij wilde het 
maximale halen uit de kwaliteiten in het MT, en dat uitstralen 
naar agents. Teamleiders moesten agents effectiever gaan 
motiveren, ook door meer te coachen op de zachte kant, en 
doelen beter overbrengen. Dittes ambitie: de beste savedesk 
van Nederland worden.

Met het teambuildingsprogramma Best Year Yet helpt Quality 
Contact KPN Save om resultaten naar de eerste divisie te 
tillen. Best Year Yet, geïnspireerd door de topsport, creëert de 
drive om samen voor goud te gaan en alle records te breken. 
Om volle verantwoording te nemen voor wat je wel en niet 
doet. Het programma duurt een jaar.

Best Year Yet is voor KPN Save een paradigmashift naar een 
nieuwe realiteit van indrukwekkende prestaties. Al in het 
derde kwartaal van 2015 had KPN Save het gros van de 
ambitieuze doelen voor 2015 gehaald, vaak zelfs overtroffen. 
KPN Save draaide in 2015 zijn beste jaar tot nu toe  – en is 
momenteel een van Webhelps topteams. 

KPN Save & Quality Contact 



‘Het is voor het team een  
bevrijding om te zien wat  
er allemaal lukt’
Jasper Buutfeld
Business & Finance-specialist

Samen kunnen we alles

Business & Finance-specialist Jasper Buutfeld vertelt 
dat de teamspirit in het MT eind 2014 voor verbetering 
vatbaar was. ‘Het kwam best vaak voor dat iemand a 
zei en b deed. Niemand pakte zijn verantwoordelijk-
heid. En als het erop aankwam en er actie moest wor-
den ondernomen, keken we naar elkaar.’  Een grote 
verdienste vindt Jasper dat Quality Contact het team 
weer op één lijn kreeg: ‘Niet alleen wat onze harde 
doelen voor 2015 betreft maar ook als het gaat om wat 
we belangrijk vinden. Ik heb geleerd hoe groot de im-
pact van waarden en overtuigingen is op een team. Een 
eyeopener voor mij was het inzicht hoe je overtuigin-
gen je kunnen belemmeren. We zaten hier in de mo-
dus: nee kan niet, daar hebben we geen tijd voor. Of: 
werkt niet, hebben we al geprobeerd. Vanuit die  
belemmerende overtuigingen zijn we geswitcht naar 
samen kunnen we alles – een van de gezamenlijke 
doelen die we tijdens die eerste teamsessies hebben 
geformuleerd.’ 

Van 30 naar 80%

Het gebeurt eind 2015 veel minder dat teamleden hun 
verantwoordelijkheid niet nemen, dat ze iets niet doen 
of iets zien en zich daar niet over uitspreken, merkt 
Jasper. ‘Dingen worden misschien nog steeds niet al-
tijd uitgesproken op het moment dat de frustratie ont-
staat, maar we zijn van 30 naar 80% gegaan. Op het 
moment dat we met elkaar aan tafel zitten, komt het 
ter sprake. Dan merk je dat het team elkaar vertrouwt. 
Dat de basis goed is. We kunnen tegen elkaar zeggen: 
ik accepteer het gewoon niet dat jij je niet 100% geeft. 
En daar is echt veel voor nodig. Want je kunt relaties 
kapotmaken. Maar de maandelijkse sessies van Quality 
Contact zijn een veilige omgeving. Als we daar zitten is 
er veel meer mogelijk dan wanneer je in je dagelijkse 
werkritme zit.’  

‘Quality Contact heeft ons geholpen om ons team weer 
op de rails te krijgen. Dat moet je uiteindelijk natuurlijk 
zelf doen als team, maar Reinier en Louis gaven ons de 
middelen om elkaar weer te vinden en te vertrouwen.’

 ‘Vóór Best Year Yet dachten we vaak: kan niet.   
  Dat lukt toch niet. Nu denken we: oké,
  maar hoe gaan we het dan wél aanvliegen.’ 



Ontdekken wat je drijft

 Vanuit haar functie als teammanager coacht en moti-
veert Charineth Manuel een team van 25 agents. De 
impact die Best Year Yet op haar heeft, is groot: ‘Door
Quality Contact kwam ik een drijfveer op het spoor die
mijn gedrag soms in negatieve zin stuurt. Ik ontdekte 
dat ik meestal voor anderen kies. Ik zet mezelf opzij als
dat voor een ander beter is. Dat leidt er soms toe dat ik
minder feedback geef dan ik zou willen, bijvoorbeeld in 
het managementteam. Wat mij daarbij dan vaak parten 
speelt, is mijn instelling ‘ken je plek’ – iets wat Quality 
Contact een belemmerende overtuiging noemt.
Ik denk dan: het zijn collega’s van je. Je bent maar een
teammanager. Doe een stap achteruit. Daardoor heb 
ik in feite ook niet altijd mijn verantwoordelijkheid ge-
pakt waar ik het wel had moeten doen. Best Year Yet
heeft mijn ogen geopend.’

Aanjager

‘Vóór de inmenging van Quality Contact was er mis-
schien ook wel verbinding in ons team’, denkt Chari-
neth, ‘maar pas door Best Year Yet zijn we die gaan 
inzetten voor een groter goed: samen harde doelen 
neerzetten. Doelen waar we als team voor gaan.’ Daar 
ziet Charineth ook zelf op toe: zij kreeg binnen het pro-
gramma de functie van aanjager. ‘Ik check steeds: hoe 
staat het? Wat gaan we doen om doel x of y halen? 

Maar ik ben bijna overbodig, want het effect van Best 
Year Yet is voelbaar. Iedereen is ervan doordrongen: 
als je niet doet wat is afgesproken, lijdt het hele team 
daaronder. We communiceren beter, leggen dingen op 
tafel en bespreken ze met zijn allen. Het maakt ook 
mijn werk als teammanager leuker. Omdat ik weet: ik 
sta er niet alleen voor, het is onze gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid als MT om te doen wat we afspre-
ken. Best Year Yet heeft ons een boost gegeven om het 
niet bij mooie dromen te laten maar er samen écht 
voor te gaan. Dat is precies wat we nodig hadden.’

‘De coaches waren ook heel open over zichzelf.  
Reinier en Louis waren voor mijn gevoel echt onder-
deel van ons managementteam.’

‘Bij de eerste teamsessie heb ik besloten: dit jaar  
 ga ik voor mezelf. Het is ook voor mij persoonlijk  
 het beste jaar tot nu toe geworden.’

‘Dit programma is voor mij 
een life changer,  
professioneel en privé’
Charineth Manuel
Teammanager KPN Save 



‘Onze teamwaarden hebben 
we op posters gezet,
ze leven echt’
Nadia Schonherr
Client Manager KPN Save 

Ga eens voor in de bus zitten

Als Client Manager is Nadia Schonherr verantwoorde-
lijk voor de operationele resultaten en de aansturing 
van de teammanagers. Haar missie, vastgelegd in het 
KATA-bord dat zij met coach Louis Moolenaar maakte: 
‘Ik wil mezelf in mijn kracht zetten, zodat ik ook ande-
ren in hun kracht kan zetten. En een inspirerende lei-
der worden.’ Door Quality Contact is zij meer op waar-
den gaan coachen: ‘Ik stel meer vragen in gesprekken, 
laat de ander vertellen wat hij belangrijk vindt, vraag 
door wat hij dan zou moeten doen. De waarden waar ik 
zelf sterk voor sta: in mogelijkheden denken, niet in de 
slachtofferrol gaan zitten. Ik zeg vaak: ga eens voor in 
de bus zitten in plaats van achterin. Wat werkt wél? Het 
verraste me hoeveel tijd we in de eerste teambijeen-
komsten nodig hadden om gezamenlijke teamwaarden 
voor het MT te formuleren. Maar dat was wel ontzet-
tend belangrijk. Er zijn goede gesprekken gevoerd. We 
kunnen elkaar nu op die teamwaarden aanspreken.’

Ambitieuze doelen

Nadia vertelt hoeveel er op teamniveau is veranderd 
door Best Year Yet: ‘Enkele managers hebben ook ge-
inventariseerd hoe hun persoonlijke best year yet eruit 
zou zien, en besloten om een volgende stap te zetten in 
hun carrière.’  Bij sommige teamleden ziet zij vooral 
resultaten op het vlak van coaching, bij anderen op 
planning. ‘Dat je elke maand een intervisie hebt, dwingt 
je te focussen op de teamdoelen. We hebben onszelf 
zeer ambitieuze doelen gesteld. In het begin denk je: 
wow gaan we echt dát als target stellen? Maar toen we 
van start gingen, met per doel een ambassadeur en 
een buddy, ging het snel.’ De focus werd verbreed van 
het managen van alleen de eigen agentteams naar de 
resultaten van KPN Save als dienst: ‘Uiteindelijk gin-
gen we ook commitment vragen van collega´s. Want je 
wilt elke maand wél een goed resultaat laten zien. Zo 
krijg je meer gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de dienst als geheel, voor onze diensttargets.’ 

‘Quality Contact toont aan hoe belangrijk het is dat je 
als team een gezamenlijke visie hebt. Dat je weet: dit is 
waar we heen gaan, waarvoor we staan.’ 

‘In mogelijkheden denken en niet in de slacht- 
offerrol gaan zitten. Dat zijn de waarden  
waarvoor ik sta.’



Verbinding maken met elkaar 

Trainer & Coach Keete Broek coacht vooral op de 
zachte kant. Zij vindt het doel normaliter minder be-
langrijk dan de weg ernaartoe. ‘De KATA-methodiek 
van Quality Contact en Best Year Yet zijn voor mij heel 
goede instrumenten om de doelen niet uit het oog te 
verliezen. Net als Quality Contact geloof ik heilig in ver-
binding maken op basis van onderliggende waarden. 
Tussen agents en klanten bijvoorbeeld, terwijl de be-
langen van KNP en klanten haaks op elkaar staan. De 
klant wil weg, KPN wil hem vasthouden. Dan moet je 
werken op empathie, zoeken naar waar je elkaar kunt 
ontmoeten. Onze teamleiders moeten agents leren 
hoe ze die verbinding maken met de klant. We vinden 
het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven in 
het managementteam en ook daar verbinding te ma-
ken met elkaar, vanuit ieders waarden. Intussen  
gebeurt er natuurlijk van alles in zo’n MT. Je ziet  
frictie, onduidelijkheid, niveauverschillen. Quality  
Contact geeft ons handvatten om daarvan te leren, 
door het bespreekbaar te maken.’

We gaan het gewoon doen 

Door Best Year Yet kreeg Keete haar belangrijkste 
waarden weer op het netvlies: liefde, veiligheid, loyali-

teit. Dat vertaalt zich naar zorgen dat medewerkers 
groeien, zich gewaardeerd en gezien voelen. ´Louis en 
Reinier hebben me geholpen om mijn grenzen beter 
aan te geven. Ik heb meer de rol aangenomen van lei-
dinggevende in plaats van alles voor anderen te rege-
len. Juist daardoor, door zelf meer verantwoordelijk-
heid te nemen, groeien ze. Ik zie ook hoe dat in het MT 
werkt. Ik weet nog hoe we bij de start van Best Year Yet 
begin dit jaar samen heel ambitieuze omzetdoelen 
hebben vastgelegd. We dachten met zijn allen: dat ha-
len we natuurlijk nóóit. Maar we gingen ervoor, en we 
zaten er op drie kwart van het jaar overheen. KPN Save 
hoort zelfs bij de top-3 van beste retentiedesken in  
Nederland.’

‘We hebben een paar mannen in het MT die dingen al 
snel zweverig vinden. Reinier gebruikt net andere 
woorden, waardoor het voor hen praktischer wordt. De 
perfecte mix voor ons team.’ 

‘Communicatie vind ik te gek, het is mijn ding. En 
verbinding is de basis van alle communicatie.’

‘Quality Contact leert me 
aan welke knoppen ik moet 
draaien om mijn doel te  
bereiken’
Keete Broek
Trainer & Coach KPN Save



Waarden delen in plaats van cijfers

Planner Roald Oort begon in 2015 bij Webhelp. ´Best 
Year Yet was voor mij een handvat om snel en makke-
lijk mee te groeien in de organisatie. Ik heb me per-
soonlijk sterk ontwikkeld.’ Roald vond ook de storytel-
lingdag grote meerwaarde hebben: ‘Storytelling stelt 
ons in staat om het verhaal van KNP Save goed over te 
brengen op de werkvloer. Onze valkuil is dat we zelf 
heel enthousiast zijn over Best Year Yet, maar dat het 
niet altijd matcht met agents. Het is ook een stukje 
psychologie. Kijk naar zoiets als 9/11. Je herinnert je 
vooral de emoties, minder de feiten. Waar je was en 
met wie, hoe je je voelde. Dat inzicht pas ik toe bij mijn 
dagelijkse werkzaamheden. Ik ben cijfermatig en ana-
lytisch onderlegd, maar het gaat wel over mensen. Je 
moet wat kunnen vertellen bij die cijfers, je keuzes 
kunnen verdedigen. De storytelling in het kader van 
Best Year Yet helpt me om wat meer hefboomeffect te 
hebben binnen de organisatie.’  

Discussie op een ander niveau

Roald merkt dat de communicatie vanuit waarden die 
Best Year Yet propageert beslissingen binnen het team 
makkelijker maakt. ‘Mensen begrijpen beter waarom 
je een bepaalde keuze maakt. Omdat je met elkaar in 

discussie gaat op een ander niveau. Een praktijkvoor-
beeld. Ik stelde het MT laatst voor om de weekstart 
anders in te richten. Exact hetzelfde voorstel had ik 
een jaar geleden al gedaan, toen vanuit de efficiency- 
slag. Dat kwam er niet doorheen. Nu was mijn insteek 
dat teamleiders meer tijd zouden krijgen voor hun 
team, en zo de samenwerking konden verbeteren. Dat 
zijn waarden die zij belangrijker vinden dan cijfertjes. 
Ze gingen er direct in mee.’ Best Year Yet heeft ook 
geholpen om te zeggen waar het op staat: ‘We vertel-
len vaak makkelijker goed nieuws dan slecht nieuws. 
De veiligheid die daarvoor nodig is, daar hebben we 
met ons team echt stappen in gemaakt.’

‘Louis nam de mannen even apart in het begin en zei: 
hé jongens dit gaat veel over emotie en de zachte kant. 
Zijn jullie daar oké mee? Dat waardeer ik.’

Roald Oort 
Planner KPN Save

‘Ik heb geleerd: als je dingen in je eentje doet, 
gaat het sneller. Maar als je ze samen doet, is het 
resultaat beter.’

‘Reinier triggert  
mij altijd om het  
beste uit mezelf  
te halen’ 



Focussen op je doelen

Ditte Vellema, Client Director KPN Save, zag al snel dat 
het met Best Year Yet zou gaan lukken om het beste 
jaar tot nu toe te draaien. ‘Ik dacht: verdorie, we gaan 
het gewoon halen! We gaan die grens voorbij!’ Het suc-
ces is ook te danken aan de focus, weet Ditte: ‘Ik geloof 
er erg in dat alles wat je aandacht geeft groeit. We hou-
den in de wereld van vandaag gewoon vaak te veel bal-
len in de lucht.’ KPN zet heel veel targets neer binnen 
de afdeling. ‘Wij hebben gezegd: in de basis is echt con-
tact maken met de klant de sleutel tot het halen van al 
die targets. En dat is precies ook de rode draad in het 
Best Year Yet-programma. Dus: als je echt op waarde 
met elkaar verbindt, kun je alles. We hebben dat nu 
doorvertaald naar de coachingsgesprekken op alle la-
gen, met als doel de uiteindelijke klantgesprekken ver-
der te verbeteren. De teammanagers en quality coa-
ches zijn hierop getraind, zodat vooral op agentniveau 
met elkaar praten op waarden een veel belangrijkere 
plek heeft gekregen. Ik geloof dus dat ook daardoor 
onze resultaten door het dak gaan.’

Persoonlijke groei

Ook op persoonlijk vlak is de impact van Quality Con-
tact voor nogal wat mensen boven verwachting, merkt 
Ditte: ‘Ik had wel verwacht dat sommige mensen ook 
persoonlijk hun best year yet zouden meemaken, maar 
niet dat het zó veel zou doen. Op onze afdeling zijn er 
heel veel kansen op ontwikkeling, op nieuwe functies 
en groeirollen, zoals nu die van quality coach. Je ziet 
een steeds groter aandeel van mensen binnen onze 
hele afdeling, dus niet alleen in het team, die gewoon 
opstaan en zeggen wat ze willen. En dan gebeurt het 
dus ook. Veel mensen zijn gegroeid, dat vind ik zo tof. 
Dat vind ik sowieso het mooiste wat er is.’ Best Year 
Yet inspireerde Ditte om ook voor haar privésituatie 
out of the box de contouren van haar best year yet te 
schetsen. Directeur talentontwikkeling worden bij-
voorbeeld, vanuit haar passie voor mensen. De stap 
naar manager Learning & Development binnen Web-
help Nederland is de realisatie daarvan. ‘Ik keek na 
een half jaar terug wat ik had opgeschreven en zag: ik 
heb alle doelen gehaald. Het geeft je onbewust focus.’

‘Louis en Reinier zijn samen heel compleet. Als ze sa-
men voor de klas staan weet je zeker: dit komt goed.’‘Ik heb ook wel met andere bureaus prettig  

samengewerkt. Maar als het er echt om gaat, als  
het maken of breken is, dan denk ik meteen aan 
Quality Contact.’

‘Je ziet dat er andere 
manieren van communiceren  
gezocht en gevonden worden’ 
Ditte Vellema 
Client Director KPN Save



J
– Churn >20% reductie
– Omzet met 25% overtroffen
– Brutomarge ruimschoots behaald
– ISP-conversie behaald
– Aanjagen van de doelen en de waarden 

K
– Quality Monitoring implementeren 
– NPS naar +10 
– Medewerkertevredenheid gestegen 
 naar 77% top 2 box

Quality Results:

– Bewustwording van ieders kwaliteiten, drijfveren en waarden

– Zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat je bereikt

– De competenties en talenten in een team efficiënt inzetten

– Meer commitment en meer plezier in je werk 

– Meetbaar betere resultaten

– Verbinding tussen hart en hard

Reinier van der Putten Louis Moolenaar

Quality Coaches:

Marjolein Huls

Resultaten Webhelp - KPN Save



Quality Team

Marlies van der Putten
zus van 

Oprichter en directeur, 
trainer/coach Quality 
Contact

‘Mensen inspireren om 
hun verantwoordelijkheid 
te nemen en hun droom 
te leven. Daar doe ik het 
voor. Als ex-topsporter 
weet ik dat het kan.’ 

Louis  Moolenaar

Trainer/coach 
Quality Contact

‘Teams, organisaties  
en individuen bewust  
maken van (in)effectieve  
patronen in hun denken 
en doen. Handvatten 
aanreiken om mensen 
vanuit hun volle poten-
tieel te laten leven. Dat 
vind ik prachtig.’

Esther Vermeulen

Trainer/coach 
Quality Contact

‘Als succescoach en 
loopbaanadviseur geef 
ik mensen helder zicht 
op hun echte talenten en 
drijfveren, om ze te  
begeleiden naar werk 
dat bij hen past. Dat 
geeft zo veel nieuwe 
energie en enthousias-
me, zakelijk én  
persoonlijk.’

Janneke Kemner

Trainer/coach 
Quality Contact

‘Mijn passie? Mensen  
helpen om stappen te  
nemen, om samen  
nieuwe ervaringen op te 
doen. Daarbij werk ik  
graag met rituelen, met 
symboliek rond verbinding  
en veranderprocessen.’

Reinier van der Putten
        broer van

Directeur en trainer/coach
Quality Contact

‘Topsporters in hun 
kracht zetten, teams laten 
schitteren en daarbinnen 
ieders kwaliteiten bloot-
leggen. Dat is mijn drive 
als sporttrainer en coach 
– ook in het bedrijfsleven. 
Business is topsport.’

Mireille Verhoef

Trainer/coach 
Quality Contact

‘Bijdragen aan de  
persoonlijke groei van 
de mensen om me heen.  
Ze helpen om creatief 
te handelen en nieuwe 
resultaten te boeken,  
vanuit hun eigen  
authenticiteit. Daar  
word ik blij van. ’

Marjolein Huls

Trainer/coach 
Quality Contact

‘Als strateeg en story- 
teller vind ik het mooi 
om individuen en  
organisaties te helpen 
om hun ‘echte’ verhaal 
te ontdekken, en om dat 
dan samen te ontwikke-
len en te delen.’
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