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Voorwoord

In april 2012 werd er veel over webcare gesproken, maar was er nog 
geen onderzoek naar de feitelijke situatie gedaan. Dat was voor  
Upstream (Marco Derksen e.a.) aanleiding om in samenwerking met Rep-
Men (Ronald van der Aart) een eerste Quick Scan naar de stand van web-
care in Nederland uit te voeren. 

Inmiddels is het september 2013, zijn we anderhalf jaar verder en hebben 
diverse organisaties uit zowel bedrijfsleven als overheid webcare omarmd 
en geïmplementeerd. 

Diverse cases over hoe deze organisaties webcare in praktijk brengen 
worden gepubliceerd, veel organisaties zijn inmiddels gestart of gaan star-
ten met het aangaan van dialoog met hun doelgroep via social media en 
klanten weten steeds meer de weg naar de webcareteams bij organisa-
ties te vinden. Sterker nog, ze verwachten ook via dit kanaal (snel) reactie 
te krijgen en geholpen te worden door organisaties. 

Reden genoeg om het onderzoek naar de stand van webcare te herhalen 
en te kijken wat anno 2013 de stand van webcare in Nederland is.  
 
Via e-mail, twitter en persoonlijke verzoeken werden (zoveel mogelijk 
praktiserende webcare-)medewerkers van organisaties gevraagd om aan 
te geven hoe webcare in hun organisatie is georganiseerd en welke effec-
ten, valkuilen en uitdagingen zij zien. 

De resultaten van het onderzoek zijn opgeschreven in deze whitepaper 
en worden op 19 september 2013 op het Social Media Congres 2013  
gepresenteerd. 

Dank!
Langs deze weg willen wij vooral 
alle respondenten bedanken voor 
hun input. Zonder deze input was 
een goed beeld van webcare bij 
Nederlandse organisaties niet mo-
gelijk. 

Ook willen wij Erik van Roekel  
bedanken voor zijn feedback vooraf 
op de opgestelde vragen en op de 
inhoud van deze whitepaper.

Arnhem, 19 september 2013

Marco Derksen & Arne Keuning 

i

Wij horen graag je mening, 
feedback en aanvullingen op 
deze whitepaper. Kun je er wat 
mee, mis je nog informatie of 
zie je andere verbeteringen? 
Laat het ons weten!  
 
Tweet met #webcare13  
of mail naar Arne Keuning

#webcare13
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Onderzoeksopzet en 
verantwoording
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Tussen 13 augustus en 30 augustus 2013 is via een online vragenlijst (via 
de tool Wufoo) gevraagd aan respondenten om in 4 stappen bijna 30 vra-
gen te beantwoorden over hun organisatie, inrichting webcare, valkuilen 
bij implementatie en ambities voor toekomst. Tevens werden enkele stel-
lingen voorgelegd. 

Een groot deel van de vragen kwam overeen met de vragen uit het onder-
zoek van 2012. Daarnaast zijn nog enkele andere vragen toegevoegd.

De respondenten werden geworven via oproepen in relevante LinkedIn-
groepen, via tweets, via oproep aan deelnemers Rijksbreed Kennisnet-
werk Webcare en via de Upstream nieuwsbrief gericht aan mensen die 
vorig jaar het onderzoek uit 2012 hebben opgevraagd. Toolleveranciers 
van Nederlandse monitoring & webcaretools zijn tevens opgeroepen om 
hun klanten te attenderen op het onderzoek.

Tijdens het onderzoek bleek dat enkele medewerkers van overheidsorga-
nisaties zich niet herkenden in de eerste vier startvragen (o.a. over om-
zet, markt en klanten) is rond 16 augustus 2013 een tweede vragenlijst 
gemaakt specifiek voor overheidsorganisaties met aangepaste startvra-
gen over organisatie, maar met gelijke vragen over webcare. Hierdoor 
hebben meerdere overheidsorganisaties toch de vragenlijst ingevuld.

De vragen waren zowel open als gesloten van aard, waarbij bij gesloten 
vragen vaak de gelegenheid was om een aanvulling te geven.  
 

Enkele cijfers
169 personen hebben de vragen-
lijst ingevuld.  
 
Na ontdubbeling van organisaties, 
het verwijderen van input van toolle-
veranciers zelf en het opschonen 
van onvolledig ingevulde vragenlijs-
ten, hebben er 101 respondenten 
aan het onderzoek meegedaan.  

Praktijk
Van het totaal van 101 responden-
ten hebben 85 respondenten aan-
gegeven nu werkzaam of in verle-
den werkzaam met webcare te zijn 
geweest. 

Enkele respondenten (< 5) hebben 
geen organisatienaam ingevuld 
(anoniem) en op deze wijze wel 
hun input ingebracht. Deze input is 
verwerkt in het onderzoek, indien 
het een compleet ingevuld onder-
zoek betrof en het IP-adres niet al 
eerder in lijst respondenten voor-
kwam. 

De lijst met deelnemende organisa-
ties is opgenomen in de bijlage van 
de whitepaper
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Toolleveranciers
De ingevulde vragenlijsten van toolleveranciers van monitoring & webcaretools over hoe zij zelf webcare bedrij-
ven zijn buiten beschouwing gelaten, hoewel wij ons terdege beseffen dat ook zij aan webcare doen.

Diverse toolleveranciers hebben tevens een vragenlijst ingevuld met vragen over hun tool, zodat in vervolg op 
deze whitepaper ook de actuele specificaties van veelgebruikte tools kunnen worden gegeven. 

Quotes
De quotes in dit onderzoek zijn antwoorden van individuele respondenten en niet noodzakelijkerwijs de mening 
van de auteurs. 

Grafieken
De grafieken zijn zowel via de rapportagefunctionaliteit in Wufoo als Infogr.am gemaakt o.b.v. de ingevoerde 
en opgeschoonde data. Voor docenten stellen wij een set met grafieken beschikbaar voor gebruik in les. Deze 
zijn te downloaden op de Marketingfacts Docentenportal.

Zorgvuldigheid
Wij hebben met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de gegevens verwerkt en getracht gefundeerde conclusies 
te trekken uit de data en deze te duiden met antwoorden en quotes van respondenten en aangevuld met onze 
kijk op ontwikkeling van webcare. 

Bij duiding van de resultaten is tevens gekeken naar verschil in gebruik van internet en sociale netwerken  
tussen april 2012 en september 2013.

Aan eind van vragenlijst en via contactmogelijkheden konden respondenten en tooleveranciers aangeven wat 
ze bij invullen van de vragen misten, welke aanvullingen en welke suggesties zij hadden. Hierop zijn diverse 
tips, opmerkingen en vragen binnengekomen.

Onafhankelijkheid
In onze werkzaamheden voor klanten en voor onze platformen werken wij met diverse social media (monito-
ring) tools en bureaus.  Bij het onderzoek zijn Hootsuite, Social Bakers, Coosto, Google Trends, Infogr.am, Wu-
foo en Mailchimp gebruikt. 

Doel van gebruik van deze tools is niet om daarvoor reclame of promotie te maken, noch geldelijk gewin te ha-
len, maar om conclusies, trends en bevindingen te staven en te presenteren. 

Bij totstandkoming van het lopende toolonderzoek streven wij ook naar onafhankelijkheid en geven wij voor pu-
blicatie de verschillende toolleveranciers inzicht in de ingevoerde specificaties van alle tools. 
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Stand van webcare
2

Het is geen verrassing dat wij kunnen stellen dat er steeds meer mensen 
zijn die actiever gebruik maken van sociale netwerksites als Facebook, 
dat zij gemiddeld meer tijd op internet en aan sociale netwerken zijn gaan 
besteden en dat zij dat thuis, onderweg, op het werk, langs het sportveld, 
op toilet, in de supermarkt, op vakantie en in de winkelstraat online zijn. 

Toename
In september 2013 is het gebruik van sociale netwerken en gebruik van 
internet toegenomen ten opzichte van april 2012, het moment van het eer-
ste onderzoek. 

Het aantal uren dat aan digitale media wordt besteed neemt toe en tijd be-
steed aan traditionele media neemt af. Hierbij is traditionele media echter 
nog steeds de bovenliggende partij (Forrester Feb. 2013).

In vergelijking met andere Europese landen is Nederland koploper in het 
gebruik van social media, zo blijkt uit een analyse van het Britse bureau 
voor statistiek. 
 
Facebook staat op 3e plek van best bezochte site in Nederland. Ook Twit-
ter en Linkedin staan ook in de top 20 van best bezochte sites in Neder-
land. (Comscore Feb. 2013). Organisaties die social media als overgaan-
de hype kwalificeren kunnen wel eens van een koude kermis thuiskomen.

“Facebook en Twitter zijn inmiddels 
goed voor 74% van de “Share-ac-
ties”. 
 
Hiermee worden zowel positieve 
als minder positieve berichten ge-
deeld met vrienden en volgers en 
toont aan dat het belangrijk is de 
reputatie van een organisatie op 
beide netwerken te monitoren.

 
Meer cijfers over gebruik, trends  
en tijdsbesteding online en de groei 
van sociale netwerken kunt u vin-
den op:  

http://www.marketingfacts.nl/bericht
en/whats-happening-online-2013/ 
 
http://www.marketingfacts.nl/bericht
en/social-media-cijfers-augustus-20
13-overzicht
 
http://www.marketingfacts.nl/statisti
eken
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Is webcare vanzelfsprekend geworden voor het Nederlandse publiek?
Hoe gangbaar is anno 2013 nu het woord “webcare”? Is webcare alleen een term gebezigd en besproken door 
marketing-/communicatie-/klantcontact-professionals of heeft het zich een plek in woordenschat van individue-
le personen verworven? 

Zoeken naar webcare
Google Trends laat een lichte stijging in volume van zoekopdrachten 
naar het zoekwoord “Webcare” in Nederland te zien. 

Maar vanaf 2011 is aantal 
ingevoerde zoektermen, 
op enkele uitschieters na, 
redelijk constant.  

In social monitoring tool Coosto is over dezelfde periode te zien dat in juni 2013 het aantal berichten met woord 
‘webcare” toeneemt en deze stijging van volume doorzet naar dubbele aantallen t.o.v. maanden voor juni 2013. 

Vanaf juni 2013 is een toename in volume te zien. 

Op 5 april 2013 werd door ddos-aanval op ING het 
aantal berichten gericht aan @ing_webcare naar 
grootte hoogte gestuwd, waardoor de piek in gra-
fiek te zien is rond april 2013. 

Met zo’n 12 miljoen statusupdates per dag op Facebook en de 5 mil-
joen tweets op Twitter is het gebruik ook toegenomen, maar oorzaak 
van stijging kan zijn dat wij in toenemende mate afhankelijker zijn ge-
worden van (mobiel) internet voor zowel online communicatie als 
geldzaken en als het niet werkt wij dit laten zij weten via social media.  

Trending topics die in periode juni 2013 tot nu zijn vooral gerelateerd 
aan telecom, internettoegang, storingen en geen bereik, netwerk of 
service hebben.
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Definitie Webcare
Webcare is de structurele, real-time servicever-
lening van een organisatie via sociale media 
aan een of meerdere specifieke doelgroepen. 
Met webcare antwoordt een organisatie op vra-
gen, verstrekt ze informatie en lost ze klachten 
op. Dat doet de organisatie zowel reactief als 
op eigen initiatief. Opgedane inzichten over pro-
ducten, diensten en/of serviceverlening worden 
intern teruggekoppeld aan relevante personen 
en/of afdelingen. Ronald van der Aart 
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Uit dezelfde zoekopdracht is ook te zien dat vooral Twitter, gevolgd door Fora (als klacht.nl) en Facebook de 
belangrijkste bronnen voor woord “webcare” zijn. 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat veel organisaties in naam Twitteraccount het woord “webcare” gebrui-
ken en op hun Facebookpagina’s hun bedrijfsnaam. Hierdoor is een klein deel van verschil in Twitter als lei-
dend kanaal te verklaren.

Stijgend volume in berichten gericht aan bijv. Vodafone Nederland  
(@vodafoneNL) laat zien dat Twitter zowel voor Vodafone en haar  
klanten ook meer vanzelfsprekend is als servicekanaal. 

Sowieso “blinkt” Vodafone Webcare (zowel NL en UK) uit op Twitter 
door snelle respons tijd, hoge response rate en hoog aantal beantwoor-
de berichten.

Vodafone Nederland staat op plek 3 (World Wide, Q2 2013) met hun in-
zet van Twitter in de ranglijst van “Socialy Devoted Companies 2013” 
van Social Bakers. KLM neemt de leidende positie op Facebook in.

Opmerkelijk is dat het begrip “webcare” nauwelijks in het buitenland gebruikt wordt en internationaal men de 
term “Social Customer Care” gebruikt.  

Volwassen en vanzelfsprekend
De piek van starten met webcare door organisaties lag vooral in de jaren 2010, 2011 en 2012. In 2013 is het 
aantal organisaties gestart met webcare lager dan in deze jaren. 

Wij zien dat webcare door steeds meer organisaties actiever opgepakt en uitgevoerd wordt. Dit resulteert in 
meer online dialogen tussen klant en organisaties. Een aantal voorbeeldorganisaties zijn de pionierfase voorbij 
en zijn een voorbeeld (Vodafone, KLM) voor startende organisaties. Samen met de groei en gebruik van socia-
le netwerken zien wij dit als een verklaring van de toename. 

Webcare wordt meer omarmd door het Nederlandse publiek, klanten zoeken vaker en soms eerder deze in-
gang. Het volume van vragen, reacties en antwoorden neemt toe en diverse organisaties maken stappen op 
gebied van structurele inrichting van webcare. 

Wij denken dat de webcare vanzelfsprekend(er) en volwassen(er) geworden is. 

In volgende paragrafen laten wij zien welke (typen) organisaties actief zijn met webcare, hoe zij dit georgani-
seerd hebben, wanneer ze gestart zijn en welke effecten, valkuilen, ambities zij hebben. Kortom: “wat is de 
stand van webcare anno 2013”?
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Organisaties in beeld
Aan de respondenten werden diverse vragen gesteld over hun organisatie, 
aantal klanten, aantal medewerkers en indicatie van omzet. Hieronder ziet u 
het beeld van de deelnemende organisaties die aan webcare doen.

Profit en Non-profit
Aan het onderzoek deden 101 organisa-
ties mee. Daarvan zijn 66 commercieel, 34 
een non-profit organisatie en 1 onbekend.

Overheid
Het aantal overheidsorganisaties actief 
met webcare en deelnemend aan dit on-
derzoek is 14 en dat is t.o.v. van het onder-
zoek uit 2012 een grote stijging. 

Gemeenten vormen het grootste aandeel 
van overheidsorganisaties actief met  
webcare, gevolgd door uitvoerings-/inspec-
tiediensten.
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Omvang en omzet
Webcare wordt in 2013 vooral ingezet bij grotere organisaties met meer dan 250 klanten en/of meer dan 250 
medewerkers. De organisaties hebben een omzet, cq. begroting ruim hoger dan 1 miljoen. Verklaring hiervoor 
is dat het volume van het aantal berichten hoger is en daardoor eerder wordt gestart met structureel inrichten 
van webcare bij deze organisaties.

Ook in 2012 was dit het beeld, hoewel in vergelijking met afgelopen jaar kleinere organisaties actief met web-
care in aantal in 2013 toenemen.

Organisaties die aan webcare doen bedienen zowel de B2B-klanten als B2C-klanten, waaronder B2B ook 
dienstverlening van overheid aan ondernemers/bedrijven en onder B2C ook dienstverlening vanuit overheid 
aan burgers, studenten en inwoners wordt verstaan. 

Het aantal medewerkers die (deels) werken 
aan webcare en de hoeveelheid FTE wat 
wordt gereserveerd voor webcare is zo goed 
als gelijk gebleven t.o.v. 2012.

8Bekijk tweets over het onderzoek op #webcare13

https://twitter.com/search?q=%23webcare13%20lang:nl&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23webcare13%20lang:nl&src=typd


Deelnemende organisaties
In totaal hebben 101 organisaties deelgenomen aan het onderzoek naar de stand van webcare in 2013.

In totaal zijn er 29 organisaties die aan beide onderzoeken hebben deelgenomen en er zijn ruim 72 nieuwe  
organisaties bijgekomen.

 
Per saldo is aantal organisaties actief met webcare in Nederland gegroeid met 13 nieuwe gestarte organisaties 
in 2013. 

Een overzicht van deelnemende organisaties treft u aan in de bijlage.
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Startjaar webcare
In de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn de meeste organisaties gestart met webcare. In 2013 neemt het aantal star-
tende organisaties met webcare af. 

De resultaten van onderzoek in 2012 vertonen hetzelfde beeld, alhoewel de absolute aantallen verschillen. 

In het onderzoek van (april) 2012 was 2010 het jaar met meeste organisaties die zijn gestart (o.b.v. 86 respon-
denten), terwijl in het onderzoek van dit jaar aangegeven werd door respondenten dat de meeste organisaties 
in 2011 en 2012 zijn gestart.

Uit vergelijking van de deelnemende organisaties aan het onderzoek van 2012 en 2013 blijkt dat set respon-
denten slechts voor 29% overeenkomt en dat hierdoor het verschil te verklaren kan zijn. 

Als we beide jaren samennemen en de dubbele respondenten uitsluiten, dan is 2010 het jaar waarin de  
meeste organisaties zijn gestart met webcare. 

En, aannemende dat geen organisatie uit onderzoek 2012 gestopt is met webcare, zijn er momenteel in ieder 
geval 148 organisaties in Nederland actief met webcare (over 2 onderzoeken).
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Plek in organisatie
Bij welke afdeling(en) is webcare in organisaties ondergebracht? En is dat een andere verdeling dan bij het on-
derzoek in 2012?

In het onderzoek van 2013 is webcare voornamelijk ondergebracht bij de afdelingen Customer Service, Com-
municatie en Marketing of een combinatie daarvan (antwoorden gegeven bij “Anders”). In de “andere” antwoor-
den werden ook diverse synoniemen van Customer Service genoemd, zoals “Klantcontact en dienstverlening”, 
“Servicedesk” en “Klantcontactcenter”.

Hiermee kunnen we concluderen dat webcare ook in 2013 voornamelijk ondergebracht is bij Customer Service 
en daarnaast bij communicatie- en marketing-afdelingen. Webcare is meer operationeel en dienstverlenend  
geworden.

Een drietal respondenten geeft aan dat webcare steeds meer door het hele bedrijf wordt opgepakt en minder 
per afdeling wordt georganiseerd. 

‘Social dringt steeds meer door in DNA van organisaties’ 
( Insight #SMM6 van Martin Kloos, Social Embassy).
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Aandachtsgebieden webcare
De redenen om met webcare te starten kunnen per organisatie verschillen. Hieronder een overzicht van de  
aandachtsgebieden waarvoor zij webcare (willen) inzetten.

In de keuzemogelijkheden van het onderzoek van 2013 is het aandachtsgebied  “vragen” opgesplitst in  
“infovragen” en “commerciele vragen”. Verder zijn nog enkele andere keuzen toegevoegd, verzameld uit input 
uit antwoorden van 2012.

De aandachtsgebieden voor webcare vertonen grotendeels hetzelfde beeld als uit onderzoek in 2012, met als 
opvallende nieuwkomers op plek 2 de “infovragen” en “reputatiemanagement” op plek 5. 

Wij zien dat organisatie t.o.v. vorig jaar zich niet alleen op klachten richten, maar ook andere aandachtgebie-
den belangrijker zijn gaan vinden. Dit is ook een teken van volwassenheid.

Opvallend is dat 6 organisaties in 2013 aangeven zich niet op klachten te richten. 

Wij realiseren ons terdege dat dialoog aangaan over klachten, het beantwoorden van infovragen en groot deel 
van andere aandachtsgebieden allemaal bijdragen aan “hogere” aandachtsgebieden als “reputatie” en ook 
“sentiment”. 
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Welke bronnen en sociale netwerken worden gemonitord?
Welke bronnen en sociale netwerken worden in de gaten gehouden? Op welke sociale netwerken zijn organisa-
ties actief met webcare en zijn er ook organisaties die buiten hun eigen Facebookpagina en Twitteraccount aan 
monitoring en webcare doen?

Vooral sociale netwerken worden gemonitord, gevolgd door fora, websites (met reactiemogelijkheid), blogs en 
nieuwswebsites. 

De Big 5 van sociale netwerken worden gemonitord met grootste aandacht voor Facebook en Twitter.
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Facebook en Twitter zijn vrijwel even groot, waarbij te zien is dat organisaties iets meer actief zijn met webcare 
op Twitter dan op Facebook.

Aan de respondenten is ook gevraagd of ze ook “buiten” hun eigen Facebookpagina en/of Twitteraccount actief 
waren met webcare op fora als klacht.nl of Gambia.startpagina.nl.

Hierbij is de definitie van “eigen” ietwat verwarrend, omdat zowel Facebook als Twitter ook niet-eigen platfor-
men zijn. Wel hebben organisaties de mogelijkheid om op hun Facebookpagina en Twitteraccount zelf de con-
tent te beheren, reacties te modereren en reactiemogelijkheden in te stellen. Op fora, als bijv. Tros Radar, is de 
organisatie gelijk aan elk ander lid en daarmee minder “in control”. 

In de antwoorden zien wij dat organisaties zich meer “buiten” hun eigen gekozen kanalen bewegen en bege-
ven ze zich in dialogen met mensen op fora waar over bedrijf, dienst of product wordt gesproken.
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Beloften van webcare
Door te starten met social media open je een extra contactmogelijkheid met je organisatie, waarvan je ook de 
verwachtingen moet managen.

Openingstijden
De respondenten gaven de volgende verdeling van openingstijden en openingsdagen aan:

Van de respondenten zijn er 54 organisaties die het gehele weekend (42) of deel van weekend (12) open zijn.

Interessant in de antwoorden is te zien dat organisaties zich steeds meer bewust zijn van tijden en momenten 
dat hun klanten online zijn en daar hun openingstijden en in te zetten capaciteit op aanpassen. 
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Belofte reactietijd
Organisaties gaven aan hoe snel zij (tijdens aangegeven openingstijden) reageren op berichten gericht aan 
hun organisatie en/of gemonitorde berichten. 

Belofte oplostijd
Organisaties gaven tevens aan hoe snel zij (tijdens aangegeven openingstijden) een oplossing konden bieden 
op berichten gericht aan hun organisatie en/of gemonitorde berichten.

Zowel op gebied van reactietijd en oplostijd zie 
je dat ambities van organisaties hoog liggen en 
dat enkele organisaties (KLM, Vodafone) met 
hun beloften en werkwijze de “norm” hebben 
gezet.  
 
Diverse organisaties streven naar snelle respons- en oplostijd, maar zijn ook reëel in het afgeven van beloften. 

Ruim 70% beloofd een oplossing binnen 1 of 2 dagen. Hiermee speelt (hoogst waarschijnlijk) mee dat het “op-
halen” van antwoorden uit de organisatie (van andere afdelingen) vertraging in tijd kan opleveren en daardoor 
belofte ruimer en haalbaarder wordt gesteld.
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Welke KPI's voor webcare worden gehanteerd?
De deelnemende organisaties gaven aan een of meer van de volgende KPI’s te gebruiken om effect en succes 
van inzet van webcare te meten. Slechts enkele respondenten gaven aan geen KPI’s bepaald te hebben.

Top 7 van genoemde KPI’s

Drie van de top 5 meest genoemde KPI’s meten aantallen en geven inzicht in volume, waarbij het “aantal fans/
volgers” ons inzien geen specifieke KPI voor webcare is. Deze is beter in te zetten voor (online) marketing en 
is ook te beïnvloeden door het opzetten van advertenties en prijsvragen voor vergroten van fanbase/volgers, 
zonder inzet van webcare. 

Sentiment, interactie en reputatie zijn de andere veelgenoemde KPI’s gevolgd door operationele ingestelde 
KPI’s als “Time to first response” en “Problem Resolution Time”.

Daarnaast worden ook in mindere mate KPI’s als de Customer  
Satisfaction Score (CSAT), Customer Effort Score (CES) en  
Net Promotor Score (NPS) aangegeven. Dit zijn manieren om  
klanttevredenheid en -loyaliteit te meten en worden vooral door  
grotere organisaties toegepast als bijv. ING.

(Lees meer uitleg over (keuze) CSAT, CES en NPS en onderlinge vergelijking 
op blog van Katherine Kucherenko)  
 

Goed te zien is dat de aangegeven aandachtsgebieden uit eerdere vraag 
ook gemeten/gemonitord worden en dat op deze wijze in organisatie het 
effect van webcare kan worden gerapporteerd (en soms afgezet tegen an-
dere kanalen).

KLM heeft zelfs aangegeven met een Live Service Performance Dash-
board te komen. Deze is in ontwikkeling en komt er volgens antwoord van 
KLM webcareteam er binnenkort aan.
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Wat is het effect van webcare?
Respondenten werd gevraagd wat zij als effect van inzet van webcare verwachten. 

Ten opzichte van 2012 is een verschuiving te zien dat meer respondenten aangeven dat ze verwachten dat in-
zet van webcare leidt tot een daling van geholpen klanten op andere kanalen (Call Reduction). 

Diverse respondenten (19%) gaven ook andere effecten van webcare te zien. Hieronder enkele quotes:

“Er is een lichte daling voor de andere kanalen, maar het totaal aantal vragen/klachten is 
gestegen. Omdat melden/vragen makkelijker/sneller kan. Dat komt echter de 
klanttevredenheid alleen maar ten goede.”

“ Het effect van webcare is nu vooral aan andere kanalen laten zien dat het mogelijk is 
excellente service te bieden om naast het verhogen van de klanttevredenheid ook 
daarmee het merk (deels) te laden.”

“Daling van andere kanalen is geen business doelstelling. Zijn waar de klant is wel en dus 
ook aanwezig in context klant hetgeen simpelweg resulteert in meer aanbod”

Van de 101 respondenten gaven 8 respondenten aan dat volume van aantal berichten en reacties nog te laag 
is om aan te geven wat effect van webcare is.
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Top 5 Voorbeeldorganisaties webcare
Een nieuw toegevoegde vraag aan het onderzoek was om aan te geven welke organisatie de respondenten 
zien als voorbeeld van organisatie die op “goede/juiste” wijze aan webcare doet. Het overgrote deel van ge-
noemde voorbeelden betrof (grotere) commerciële organisaties, maar ook 3 overheidsorganisaties werden ge-
noemd. Grote winnaar is KLM met 38 “stemmen” als meest genoemd voorbeeld.

Top 5 

1. KLM (38)

“integraal opgepakt, pakt niet alleen klant-vragen en -klachten op, maar trekt ook door en zoekt het intern voor je uit, en komt te-
rug op beloftes”

“Zij hebben de mensen zo getraind dat ze een dialoog aan kunnen gaan en oplossingen kunnen aandragen voor een vraag c.q. 
probleem.”

“zitten er boven op en goed bereikbaar doordat klanten on-the-go niet via de gebruikelijke kanalen contact willen maken.”

2. NS (9)

“omdat ze overal (snel) op reageren, netjes blijven en je meestal goed helpen” 
& “snelheid en kwinkslag in de toonzetting” 

3. Coolblue (6)

“Snelle reactietijd, altijd reactie en vaak met een vleugje humor.”

4. Vodafone (5)

“omdat zij 24/7 aanwezig zijn en dat zij die belofte ook goed omzetten in een 
USP”

5. ING (4)

Snelheid en toon belangrijk
Uit diverse antwoorden gegeven blijkt dat snelle responstijd, persoonlijke  
tone-of-voice, directe antwoorden en humor factoren zijn waarom een  
organisatie als voorbeeld wordt gezien. 
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Valkuilen, uitdagingen & ambities
3

Valkuilen  
De genoemde struikelblokken/valkuilen bij implementatie van webcare bij organisaties zijn logischerwijs divers, 
maar toch zijn er een aantal overeenkomsten uit te halen. Hieronder enkele quotes die dit aangeven.

Bij start:

• “Overtuigen van hoger management van nut en noodzaak om social media te monitoren en te beantwoor-
den”

• “Hoger management mistte kennis en ervaring om impact social media in te schatten”

• “Groot intern veranderproces; het kost tijd en het gaat langzaam. Veel investering nodig van een kleine groep 
mensen”

• “Als heilige graal zien en 1-1 vergelijken met bestaande (telefonie) kanalen”

Bij uitvoering:

• “Ontbreken van kennis en ervaring van mensen die webcare gingen doen”

• “Bezetting actieve deelname op SoMe kanalen. Op forums mag webcare niet deelnemen”

• “Klanten die niet begrijpen dat we niet alles kunnen regelen vanaf de webcare afdeling”

• “De volledige organisatie het belang van Webcare laten inzien heeft enige tijd en moeite gekost. Nu de rele-
vantie bij alle collega's, managers en directieleden duidelijk is krijgt de afdeling de aandacht die zij verdient 
en worden de waardevolle insights veel beter benut.”
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Uitdagingen & Ambities  
Ook bij ambitie en toekomstrichting van webcare bij organisaties zijn veel dezelfde uitdagingen en ambities te 
zien. Wederom enkele uitspraken van respondenten:

• “Betere analyse van monitoring”

• “Volledig integreren binnen Klantenservice of toch decentrale webcare?”

• “Professionalisering door doelmatiger inzet webcare: van experimenteren naar meer doelgerichte inzet”

• “Koppeling met CRM en gelijktrekken webcare met kanalen als e-mail en telefoon”

• “Scherp blijven. Pro-actief reageren. En mogelijke procesverbeteringen die door een klacht zijn "ontdekt" in-
tern blijven monitoren.”

• “Het sentiment keren. Niet enkel een klaagmuur zijn voor klanten, maar ook de dialoog aangaan.”

• “Sneller oplossen problemen, traagheid en bureaucratie intern oplossen”

• “Een groter deel van de organisatie betrekken bij onze online aanwezigheid.”

• “Medewerkers opleiden om zelf actief te zijn.”

“Obsessieve online klantenservice”
“Excellente en klantgerichte online klantenservice is voor veel organisaties de ambitie. De weg ernaartoe kan 
lastig en langdurig zijn. Het vergt een organisatiebrede verandering, geen aparte afdeling webcare.”
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Ontwikkeling van webcare
4

Webcare is vanzelfsprekender en volwassenener bij meer organisaties geworden. Het klantcontact van webca-
reteams wordt steeds meer opgenomen op klantkaarten in CRM-systemen en gemeten in klanttevredenheids-
onderzoeken. 

Stellingen 
De stellingen over de toekomst van webcare vertoonden geen opvallende andere uitkomsten dan afgelopen 
jaar.   

Over 5 jaar is webcare net zo gewoon als callcenter anno nu 
Vrijwel iedereen geeft aan dat webcare over 5 jaar net zo gewoon is als het callcenter en voor sommige organi-
saties is dit nu al het geval.                                                            

Webcare dwingt organisaties om ook andere kanalen te upgraden qua snelheid en klantgerichtheid  
Ruim 80% van de respondenten was het hier mee eens. Webcare kan de versneller zijn van interne processen 
en onderlinge communicatie (over afdelingsgrenzen heen).

Webcare is niet meer dan een premium speeltje voor de social few (en echte problemen niet oplost) 
Op deze stelling was een meer gelijke verdeling voor- en tegenstanders, waarin de balans doorslaat naar de 
respondenten die van mening zijn dat het geen speeltje meer is voor de social few, maar ook een grotere 
groep me wordt bereikt en niet slechts een handvol bekende Nederlanders en early adopters. De organisaties 
die aan webcare doen moeten die belofte dan nog wel waarmaken. Momenteel zijn er meer onbeantwoorde 
berichten dan beantwoorde berichten op vele Facebook- en Twitterwalls van organisaties te zien.
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Ontwikkelingen

Uitbesteden van webcare
Sommige organisaties besteden webcare uit aan externe organisaties, zoals ze ook soms telefonie uitbeste-
den aan een callcenter. Met de juiste instructies, inzicht in (klant-)systemen en technische mogelijkheden is eer-
stelijns webcare te organiseren, maar hoe haal je antwoorden van inhoudelijke medewerkers van betreffende 
organisaties op? En hoe staat het dan met betrokkenheid van gehele organisatie bij webcare? Kun je webcare 
uitbesteden? Ben je als organisatie dan echt “social” in je DNA?

“Het uitbesteden van je webcare afdeling kan je alleen doen als je dit als 
opdrachtgever goed kan ondersteunen. Het liefste doordat je het eerst een tijd 
zelf (inhouse) hebt gedaan…anders kan je een externe partij onmogelijk goed 
begeleiden.“  
 
Quote Ludo Raedts - The Webcare Company

Koppeling met CRM
Webcare wordt een integraal onderdeel van klantcontact. Conversaties en social ID’s worden meer en meer 
toegevoegd aan de klantkaart. Vaak nog handmatig, maar automatische koppeling (via API) tussen verschillen-
de systemen kan zorgen voor praktisch realtime koppeling tussen webcaretool en CRM.

Klantprofiel
Sociale data, voorkeuren, dialogen kunnen gebruikt worden om het klantprofiel te verrijken, zodat organisatie 
klant steeds beter leert kennen en hierop kan inspelen in dialoog.

Fans worden met je klanten
Veel organisaties proberen hun fanbase te vergroten, maar worden zelf geen actieve fan van hun klanten en 
andere prospects. Feitelijk vergroten organisaties alleen het bereik voor het verkondigen van eigen boodschap 
via sociale netwerken. Een relatie opbouwen met je klant en loyaliteit vergroten kan door daadwerkelijk in dia-
loog te gaan en klaar te staan voor je fans, ook als er niets te verkopen valt. Wederzijds fan worden.

Uit bovenstaande ontwikkelingen en de gegeven antwoorden op de vragen rond de stand van webcare 2013 
concluderen wij dat webcare volwassen(er) en vanzelfsprekend(er) is geworden, maar ook in toekomst zich zal 
moeten blijven ontwikkelen. De ontwikkeling per organisatie is afhankelijk van startjaar, volume en vooral het 
integreren van social in organisatie DNA en de uitvoering daarvan.

23Bekijk tweets over het onderzoek op #webcare13

https://twitter.com/search?q=%23webcare13%20lang:nl&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23webcare13%20lang:nl&src=typd


Top 10 gebruikte webcaretools
5

Welke tools gebruiken de organisaties om hun webcaretaak uit te voeren? Hieronder twee lijstjes met de 
meestgenoemde betaalde en gratis tools. Uit de antwoorden bleek ook dat tools naast elkaar werden gebruikt. 
Dit was vaak een gratis tool als Hootsuite of Tweetdeck i.c.m. een betaalde tool.

Top 10 gebruikte betaalde tools 

1. Coosto (30)

2. Buzzcapture (11)

3. Salesforce Marketing Cloud (Radian6) (11) 

4. Media Injection (7)

5. Clipit (6)

6. Meltwater Buzz (6)

7. Tracebuzz (5)

8. OBI4wan (4)

9. Sprout Social (4)

10. Engagor (1) 

Top 3 gebruikte gratis tools  

1. Hootsuite - gratis + betaalde versie (43)*

2. Tweetdeck (8)

3. Google alerts (3)
*Hootsuite gratis en betaald zijn bij elkaar opgeteld, omdat betaalde versie  
slechts 6 dollar per maand kost.
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Koppeling met CRM  
Ruim 27 organisaties gaven aan handmatig, 
eenmaal per dag of automatisch de social 
ID’s en dialogen in te voeren in CRM-syste-
men. Hiermee wordt webcare een integraal 
onderdeel van klantcontact. Tevens kan met 
sociale data het klantprofiel worden verrijkt

Wilt u ondersteuning bij het selecteren van 
een webcaretool en/of het implementeren 
van webcare in uw organisatie, neem dan 
contact op met Emile Peters  
via @emilepeters of emile@upstream.nl

Update onderzoek  
Over enkele weken volgt nog een update 
van alle mogelijkheden en specificaties van 
diverse van genoemde social media  
monitoring- & webcaretools
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Bijlage 1 - Deelnemers onderzoek

#

xxv

ABN AMRO 2012 De Wit Schijndel

Achmea 2012 DELTA N.V.

Achterhoek Multimedia Demand Agro Marketing

Agentschap NL 2012 DTG

Agis Zorgverzekeringen “een ministerie” *

Ahold Enexis

Alpe d'HuZes EXIN

Amphia Ziekenhuis Facilicom Services Group

Anoniem * Funda

Anoniem * (Overheid type = gemeente) Gemeente Den Haag

Antwoord voor bedrijven Gemeente Ede

ANWB Gemeente Eindhoven

ASN Bank Gemeente Heerenveen

Avans Hogeschool Gemeente Huizen

BAM Utiliteitsbouw Gemeente Sittard-Geleen

Belastingdienst Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie Gemeente Zevenaar

BoekBedrijf Heembouw

Breng (Hermes/Connexxion) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Caiway 2012 Hostnet bv

Cito 2012 ING 2012

Cloetta Interpolis 2012

Club Red Just Connecting BV

De Informatiefabriek KLM Royal Dutch Airlines 2012

De Lotto KRAS

De Nationale Trombose Dienst Laurens

De Nederlandse Energie Maatschappij Liander 2012



Marketingfacts Sunweb 2012

Menzis 2012 T-Mobile 2012

FOX Sports (door Mplus) Tele2

Natuurmonumenten ToekomstNatuur

Nederlandse Social Media Academie TOPdesk 2012

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit TUI Nederland

Nova College UMC St Radboud 2012

NS 2012 Unigarant verzekeringen

Obvion Hypotheken Uniserver Internet B.V. 2012

OHRA Univé Verzekeringen 2012

Opmaat media consultancy UWV 2012

PDC VGZ

QC One Vincent van Gogh voor Geesteliijke Gezondheid

Qurrent Vitens N.V.

Rabobank 2012 Vodafone Nederland 2012

Radboud Universiteit Nijmegen 2012 VVD

REAAL 2012 Wageningen UR

Reinier van Arkel groep Waternet 2012

Robeco 2012 weGovernment

Roompot Vakanties Wehkamp.nl 2012

saMBO-ICT Wervingsvisie.nl

Sanoma Zegikniet *

SNS Bank 2012 Ziggo 2012

SNS REAAL 2012 Zwitserleven 2012

Special Brands

* Anoniem ingevulde vragenlijsten zijn gecontroleerd op inhoud, IP-adres en op compleetheid voordat ze opgenomen zijn in set van antwoorden van respondenten.* Anoniem ingevulde vragenlijsten zijn gecontroleerd op inhoud, IP-adres en op compleetheid voordat ze opgenomen zijn in set van antwoorden van respondenten.* Anoniem ingevulde vragenlijsten zijn gecontroleerd op inhoud, IP-adres en op compleetheid voordat ze opgenomen zijn in set van antwoorden van respondenten.* Anoniem ingevulde vragenlijsten zijn gecontroleerd op inhoud, IP-adres en op compleetheid voordat ze opgenomen zijn in set van antwoorden van respondenten.* Anoniem ingevulde vragenlijsten zijn gecontroleerd op inhoud, IP-adres en op compleetheid voordat ze opgenomen zijn in set van antwoorden van respondenten.
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Over de auteurs

Arne Keuning  - @arnekeuning

Arne Keuning is projectmanager voor internet-, monitoring- en webcareprojecten. Als projectmanager werkt hij 
aan opdrachten voor klanten, geeft daarnaast advies en workshops over inrichting Social Media Monitoring & 
Webcare en is ook ondernemend als initiatiefnemer van de community Montessorinet.

http://upstream.nl/persoon/arne-keuning/ 

Marco Derksen - @marcoderksen

Marco Derksen (1964) is eigenaar van Marketingfacts en oprichter/partner van strategisch adviesbureau Ups-
tream met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van technologie, innovatie en media. Hij inspireert, adviseert en 
begeleidt organisaties in de verandering naar de nieuwe netwerksamenleving.

http://upstream.nl/persoon/marco-derksen/

Feedback & Suggesties

Erik van Roekel - @evr

Marketingprofessional met ruime ervaring in diverse internetprojecten in de financiële dienstverlening. Passie 
voor social media en internet in het algemeen. Stond aan de wieg van het ING Webcare Team in 2009 en gaf 
er 1,5 jaar leiding aan. Was daarna één van de drivers van de social media strategie voor ING Nederland in 
2012 resulterend in een nummer 1 notering in de Social Media Monitor van Social Embassy.  
Momenteel werkzaam bij Corporate Communications van ING Groep en van daaruit betrokken bij social media 
op internationaal niveau. Erik leverde ook feedback en suggesties op het eerste onderzoek stand van webcare 
in april 2012. 

http://www.linkedin.com/in/erikvanroekel
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Over Upstream

Upstream is een adviesbureau gericht op social business, met een sterke focus op social media monitoring, 
webcare en online customer services. Upstream richt zich op basis van actuele marktkennis op het inspireren 
van mensen en organisaties, het geven van strategisch advies en het ondersteunen bij de implementatie van 
social business (m.n. inrichten social media monitoring, webcare en social CRM).

De kennis en ervaring die wij opdoen in projecten voor klanten zorgen dat wij praktijkgerichte, toepasbare ken-
nis en inzichten kunnen bieden aan organisaties die nu echt de stap willen maken naar een klantgerichte orga-
nisatie.

Upstream is een netwerkorganisatie opererend vanuit Arnhem bestaande uit een vaste kern en netwerk van 
professionals op gebied van social business.

Onze kennis en ervaring halen wij tevens uit onze platformen: 

• Marketingfacts

• TravelNext

• FoodNext

• SportNext 

• EnergieNext (binnenkort gelanceerd).

Bekijk meer over cases, diensten, klanten en mensen van Upstream op http://www.upstream.nl
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