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De Zin en Onzin van Certificeren Voor Contact Centers 

Door Gideon van Melle, Managing Partner 1SQ België     

Maart, 2017 

Zekerheid door keurmerken? 

U ontkomt er niet aan: op elk product wat u tegenwoordig koopt 

zit wel een of ander keurmerk of kwaliteitslabel. De een zegt dat 

het product erg goed is voor uw gezondheid, het andere vertelt u 

dat het hout van uw tuinmeubels duurzaam is of dat de boeren die 

verantwoordelijk zijn voor uw koffie fatsoenlijk betaald werden. 

Ze hebben allen een doel: u overtuigen dat het kopen van dit product een 

verantwoorde actie is in het kader van uw eigen principes. Uiteraard is er een 

enorme wildgroei in de diverse labels en zijn sommige puur commercieel, maar over 

het algemeen identificeren zij een (voor u) verantwoord product te midden van vele 

anderen. De vraag die dan blijft is of al die andere producten dan plots 

onverantwoord zijn? Zeker niet, maar het helpt wel bij de keuzes die wij maken. 

De waarde van een keurmerk 

Het keurmerk moet bij u gekend zijn, vooraleer het waarde krijgt. Het moet 

bewezen of gevalideerd zijn dat het product onder dit label daadwerkelijk anders is 

dan de andere en bijdraagt aan een betere wereld of gezondheid. Het keurmerk 

zegt feitelijk niet veel over het product zelf, maar eerder over de totstandkoming 

ervan. Zo is bijvoorbeeld de productie of de inkoop verantwoord gebeurd.  

Nu de brug naar onze wereld: ook wij ontkomen er niet aan. Al sinds begin jaren ’90  

is er een drang om klantcontact te voorzien van kwaliteitslabels. Net als bij de 

consumentenproducten zien we hier de twee motivaties: een commerciële- en een 

regulerende motivatie. Laten we eerst eens kijken naar de regulerende motivatie. 
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Irritatie in de avond 

In die jaren ’90 schoten de telemarketing 

callcenters, de ‘cowboys’, als paddenstoelen 

uit de grond. Er was qua middelen ook niet veel 

voor nodig om ons tijdens het eten ongevraagd 

te gaan lastigvallen over verzekeringen en 

abonnementen. De winsten waren groot, de 

ergernissen nog groter.  

De irritatie die deze partijen veroorzaakten bij de consument drong door tot de 

politieke lagen en al snel kwam er een roep om regulatie. Deze roep kwam o.a. van 

meer bonafide call centers die imagoschade leden, de brancheorganisaties en 

natuurlijk de consumenten zelf. Echter, in het kader van liberalisering werd deze 

gewenste regulering, gelukkig, al snel gedelegeerd aan de branche zelf.  

De eerste initiatieven 

Een van de eerste reguleringsinitiatieven waren de initiatie van de bel-mij-niet 

registers en de manifesten van de klantcontactfederaties en -

organisaties in België en Nederland. Deze initiatieven werden 

indirect ondersteund door (nieuwe) wetgeving in de kaders van 

verkoop-op-afstand en privacy. 

Ik denk dat we mogen stellen dat al deze initiatieven in de afgelopen twee decennia 

de branche ‘gekalmeerd’ hebben. Uiteraard bestaan er nog ‘cowboys’ die op de 

rand van de wetgeving manoeuvreren, maar dat worden er gelukkig steeds minder. 

Hoe dan ook, het vrijwillig of verplicht volgen van al deze reguleringen leverde de 

uitvoerder geen label of keurmerk op. Nergens was te zien of men als 

klantcontactorganisatie ‘gevalideerd’ was en netjes opereerde, behoudens het 

lidmaatschap van federatie of brancheorganisatie. Men was eigenlijk “compliant-

by-proxy”. 
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Besturingsmodellen 

Dan nu de stap naar het commerciële domein. Naast 

deze regulatie verschenen er ook zogenaamde 

besturingsmodellen voor contactcenters. Een van 

de eerste was het Amerikaanse COPC wat begin van 

deze eeuw naar Europa is overgewaaid als hét besturingsmodel voor grotere 

klantcontactorganisaties.  

Dit model dicteert specifieke benchmarks en best practices die moeten leiden tot 

een hogere klanttevredenheid en hogere winst. COPC is een zuiver commercieel 

product en heeft geen marktregulerende intentie. Het focust zich zuiver op de 

organisatie en niet de consument, maar levert na een serieuze audit wel een 

keurmerk op. Dit keurmerk vertelde de wereld dat het bedrijf opereert op een 

kwalitatief hoog niveau, waarmee de klant de ‘zekerheid’ krijgt waar voor zijn geld 

te krijgen. 

Discipline vereist 

Nu klopte dat ook wel. Het volgen van de 

COPC-doctrine, wat overigens geen sinecure 

is, zorgt ervoor dat de kosten omlaaggaan en 

de kwaliteit omhoog, waar de klant uiteraard 

voordeel bij heeft. Echter, het model is erg 

afhankelijk van een strenge discipline en zo 

uitgebreid dat het nauwelijks te handhaven 

is in een nuchtere Europese omgeving. Daarnaast is COPC ook duur om te verkrijgen 

en te handhaven. Daarom is het voor vele, zelfs grotere, organisaties moeilijk om 

de businesscase rond te krijgen. Zelfs na versie 5, waarbij het model opgedeeld 

werd in kleinere, onafhankelijk van elkaar in te voeren onderdelen was het 

enthousiasme nog steeds lauw te noemen. 
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Nieuwe bewustwording 

COPC heeft echter wel gezorgd voor een nieuwe bewustwording in het efficiënt 

aansturen van klantcontactorganisaties, de beeldvorming bij de consument en de 

behoefte aan een keurmerk. Dit feit inspireerde een interessante partij: de 

Europese Commissie. 

De Europese Commissie zag ook de behoefte aan regulering 

vanuit een Europees perspectief en vond het tijd worden voor 

een besturingsmodel, geënt op COPC overigens, dat meer de 

eindconsument als doel had en niet primair de efficiency van 

de organisatie. Zo ontstond de European Contact Center 

Standard (ECCS). Een vereenvoudigde, niet-commerciële versie van COPC met de 

belangen van de eindconsument als doel. Feitelijk dus een Europese norm verpakt 

in een besturingsmodel met een sterk sociaal aspect. 

De Europese norm  

Het voordeel van ECCS was evident: simpel qua opzet, eenvoudig te handhaven en 

pakken goedkoper dan COPC. Ondanks deze voordelen is ECCS in de Benelux, in 

tegenstelling tot Duitsland, nooit echt goed geland. Dit heeft vooral te maken met 

de perceptie van het nut bij vooral bij de in-house contact centers. Het consequent 

opvolgen van een besturingsmodel geeft absoluut een kosten- en 

kwaliteitsvoordeel, maar dat is door ECCS nooit echt hard gepropageerd. De focus 

lag, zoals gezegd, meer op het ‘beschermen’ van de eindconsument en het sociale 

aspect. 

Verschil in belangen 

De in-house contact centers waren ook van mening dat de term 

‘ECCS’ de eindconsument weinig zegt. De eindconsument wil zijn 

vraag gewoon in een keer goed beantwoord zien. Of u dat nu 

doet met kleefband en punaises of met ECCS, dan zal hen niet 

zoveel uitmaken. Het keurmerk ‘ECCS Certified’ op het 

briefpapier zal onopgemerkt blijven. Ergo, de in-house partijen waren dus blijkbaar  
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niet per se op zoek naar een label of keurmerk. Hun kwaliteit werd al grotendeels 

verkondigd via het merk zelf.  

Daar komt bij dat ECCS de concurrentie aanging met de diverse 

ISO-normen die veel gekender en breder geaccepteerd zijn, 

zeker bij de in-house partijen. Immers, het bedrijf heeft vaak al 

een ISO-norm die ook over het contact center heen strekt, dus 

waarom dan nog de aanvulling met een EN-norm? Zeker een 

valide redenering.  

De facilitaire partijen zagen echter wel het nut. Het hebben van een kwaliteitslabel 

zorgt voor extra punten in hun commerciële proposities. Daarnaast zorgde het 

volgen van de COPC of ECCS-principes ook voor een kostendaling en dat was, gezien 

de ‘dunne’ marges in het facilitaire deel van de markt, zeer welkom. 

Zo wordt de tweedeling duidelijk: als een in-house een besturingsmodel gebruikt, 

is het in de meeste gevallen hoofdzakelijk om redenen van gegarandeerde kwaliteit 

en efficiency. Voor de facilitairen idem dito, maar deze geven tevens waarde aan 

het keurmerk voor commerciële doeleinden. 

Een nieuwe ISO-norm 

Momenteel wordt er in het boek van normeringen en 

besturingsmodellen een nieuw hoofdstuk geschreven: 

al in 2012 is er in Zuid-Afrika het initiatief genomen tot 

het instellen van een wereldwijde norm voor customer 

service: ISO-18295. Ondanks veel vertraging, doet deze 

nieuwe ISO-norm waarschijnlijk nog voor de zomer van 2017 zijn intrede en gaat 

daarmee de Europese norm vervangen. 

Zo blijven er na 2017 feitelijk twee wereldwijd geaccepteerde modellen over voor 

klantcontactorganisaties: COPC en ISO 18295. 
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Afgeleide modellen 

Voor de volledigheid: naast ISO en COPC, bestaan er nog vele andere modellen voor 

besturing en kwaliteitsmanagement in klantcontact die vooral lokaal (landelijk) 

gebonden zijn. Deze modellen zijn vaak afgeleid of een combinatie van COPC, ECCS, 

een ISO-norm of een ander kwaliteitsmodel (bv. TQM en LEAN). 

Deze ‘lokale modellen’ zijn mogelijk interessant voor partijen die enkel nationaal 

opereren, maar werkt u internationaal, of stelt u echt prijs op ‘proven technology’, 

dan is ISO 18295 of COPC de beste keuze gezien hun internationale oriëntatie, maar 

ook hun brede acceptatie. 

Niet twijfelen, altijd doen 

Het adopteren van een besturingsmodel is altijd zinvol. 

Het geeft duidelijke ankers en voordelen qua efficiency en 

kwaliteit voor klant en organisatie. De grote vraag is 

echter of u zich daadwerkelijk wilt laten auditeren en 

certificeren en dus een keurmerk krijgt. Als u op zoek bent 

naar enkel de efficiency- en kwaliteitsaspecten is ‘werken 

& denken’ conform een norm naar keuze al voldoende, 

mits uw organisatie beschikt over voldoende 

commitment, discipline en middelen om het te 

handhaven. 

Nog even wachten met auditeren 

Als u duidelijk commercieel belang ziet in een gevalideerde normering met 

keurmerk, dan adviseer ik u te wachten totdat de nieuwe ISO 18295-norm 

geïntroduceerd is én de eerste kinderziektes eruit zijn. Als voorbereiding kunt u 

natuurlijk al wel beginnen met ‘werken & denken’ conform de norm, zodat u straks 

enkel nog hoeft te ‘finetunen’. 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hierover verder spreken? Contacteer dan 

Gideon van Melle op +32 (0)472 070 348 of mail naar gideon@1sq.be 
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COLOFON 

Over de auteur: 

Gideon van Melle is mede-eigenaar/oprichter van 1SQ België en 

is zowel COPC Registered Coordinator als ECCS Practitioner. 

Gideon heeft gedurende zijn loopbaan, in zowel België als 

Nederland, meerdere succesvolle implementaties van 

besturingsmodellen begeleid en uitgevoerd en hierover 

geadviseerd op operationeel en strategisch niveau. 
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