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Onze missie is om organisaties te helpen met
het realiseren van waardevol klantcontact.
Een klantcontact dat beter, leuker en mooier is.
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“Wij willen waarde toevoegen aan
klantcontact. We streven naar contact
dat een beter resultaat oplevert,
bijvoorbeeld op het gebied van
klanttevredenheid of gastvrijheid.
Dat leuker is omdat er gedacht en
gewerkt wordt met plezier in het vak.
En mooier in de zin van een
natuurlijke aanpak.”
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Grote dromen, kleine stappen…

…een strategie die wij zien werken
bij onze klanten. Op weg naar
een steeds beter contact center,
lopen leidinggevenden tegen verschillende uitdagingen aan. Vragen
die wij veel tegenkomen zijn:

•

We zien een afname in het aantal
balie-contacten en een toename op het
gebied van social media. De vragen
worden ook steeds complexer. Hoe
kunnen we hier met opleidingen het
beste op aansluiten?
Vanwege de groei van onze klantenservice hebben we tijdelijk een extra
senior en twee medewerkers nodig.
Kunnen jullie ons hierbij helpen?

•
•

Help ons de dienstverleningsvisie
aan te scherpen en te concretiseren in
de praktijk. Het is een papieren tijger
geworden.

•

Wij willen de klanttevredenheid
verbeteren, vooral als het gaat om het
doorvragen en het tonen van empathie.
Wat kunnen jullie hierin betekenen?
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•

We willen onze gastvrijheid
verbeteren - bij alle afdelingen.
Hoe hebben jullie dat bij andere
organisaties aangepakt?
Ons team is toe aan een volgende
stap wat betreft de onderlinge samenwerking en het geven van feedback.

•

Welke dromen heb jij voor het
contact center?
Op weg naar waardevol klantcontact
helpen wij je af te stemmen wat er
nodig en haalbaar is om jullie doelen te
bereiken. Dat kan een training of
tijdelijke detachering zijn, maar soms
juist ook niet. Net als bij een
klantgesprek is ook hier een goede
analyse van belang. Op basis hiervan
kunnen jullie besluiten wat het meest
wenselijk is voor het realiseren van jullie
volgende stap. Wij geloven in een
organische aanpak. Je kunt immers niet
alles voorzien. Met het doel voor ogen,
houden we continu de vinger aan de
pols en sturen we bij waar nodig.

Nieuwe diensten ontwikkelen
we samen
We sluiten nauw aan op de behoeften
van onze klanten en de ontwikkelingen
in de markt. Zo is onze MBO3-opleiding
ontstaan in co-creatie met de gemeente Enschede en ons kennissysteem
AntwoordPlus met de gemeente Ede.

“Werk je met ons
samen?
Dan merk je dat
we geloven in
duurzame relaties
en persoonlijk
contact.”
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Francisca Dijkhof
Medewerker
servicecentrum bij de
gemeente Apeldoorn

Opdrachtgevers

Hier zie je enkele van onze opdrachtgevers. We vertellen je graag hoe we
samen met hen gewerkt hebben aan de
ontwikkeling van klantcontact.
Een eerste indruk kun je alvast krijgen
op ocaro.nl/artikelen.

Wat zijn de doelen voor jullie klantcontacten?
We verkennen graag met jou welke stappen het
meest effectief zijn voor jullie situatie.

n
e
e
op
g
u
r
te
”
.
r
a
“Ik kijkk op
a
j
s
g
n
i
d
i
e
l
u
e
l
r
e
p
su
“Wat de opleiding voor mij heeft opgeleverd, is vooral
open het gesprek in te gaan en heel goed te luisteren.
In elke situatie de leiding proberen te houden.
Bijvoorbeeld door iemand zijn boosheid te laten
uitrazen. De klant is dan opgelucht, waardoor je hem
vervolgens met begrip verder kunt helpen of gerust
kunt stellen.”
“Typerend voor Ocaro vind ik het persoonlijke
karakter. De trainers zijn toegankelijke en fijne
mensen. Ze leren me waaróm ik iets leer, dat vind ik
belangrijk; dan onthoud ik het beter. Verder was de
betrokkenheid van de klas op verschillende
momenten zo merkbaar. Dat zijn ook momenten die
je bijblijven.”
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Hoe kunnen wij
je helpen?

Training
In de afgelopen jaren hebben we enkele
duizenden mensen mogen trainen op
het gebied van klantcontact. Over alle
kanalen heen, zowel op het vlak van
kennis als op vaardigheden. Binnen de
profit- en de non profitsector. En we zijn
blij met dat vertrouwen in ons team.
Vooral omdat het trainen zo dicht bij
mensen komt. Door jezelf nog meer te
leren kennen, ben je in staat om beter
de verbinding met de klant aan te gaan.
En dat geeft onze trainingen, ons werk,
maar vooral jullie klantcontacten extra
waarde. We ontdekken graag de kansen
binnen jullie team.

MBO-Opleidingen
Onze eenjarige erkende MBO3- en
MBO4- opleidingen zorgen voor een
verdieping van je kennis en
vaardigheden in jouw vak als klantcontactmedewerker of teamleider.
Samen met cursisten van andere
organisaties ga je aan de slag met jouw
persoonlijke ontwikkeling. Met een
volwaardig MBO-diploma in het
verschiet.

Online leren met Elan
Elan is onze online leer- en coachomgeving. Medewerkers werken aan
hun gespreksvaardigheden, maken
opdrachten en leren aan de hand van
filmpjes. Het is ook mogelijk om jullie
eigen gespreksleidraad op te nemen of
eigen toetsen toe te voegen. In een
gebruikersvriendelijk overzicht kun je
individueel of per team de progressie
volgen.
Graag wisselen we met jou van gedachten over de wijze waarop online leren
binnen jouw team een mooie toevoeging op het klassikale leren en/of de
individuele coaching kan zijn.
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Monique van Suntenmaartensdijk, projectleider opleiden bij Ocaro

“Onze diensten zijn ontwikkeld vanuit
drie nauw verbonden factoren:
denken, voelen en doen. Vergelijk het
met het bouwen van een huis.
Zonder voelen wordt het een woning
zonder bezieling. Laat het denken
weg en je krijgt een sfeervol maar
onpraktisch huis. En zonder doen
blijft het bij een schets.
Wij zoeken steeds de juiste balans in
onze trainingen, zodat jullie
organisatie én jullie klanten echt
toegevoegde waarde ervaren.”

Detacheren
“Ik zoek iemand met het Ocaro-DNA”.
Een mooi compliment van een van onze
klanten, waar we natuurlijk blij mee zijn.
Bij detacheren gaat het – naast uiteraard
de benodigde kennis en ervaring – om
de persoonlijkheid van iemand die jullie
zoeken. Een persoon die past binnen
jullie organisatie en het team versterkt,
op basis van diversiteit. We helpen jullie
graag bij de tijdelijke invulling van
teamleiders, klantcontactmedewerkers
of andere functies rondom klantcontact.

Patrick Barends
Teammanager
Klantenservice bij
PGGM

Advies
De weg naar beter klantcontact
– Waardevol Klantcontact – begint bij
de visie en de doelen die je wilt
bereiken.
Om een hoger niveau te realiseren,
helpt Ocaro je af te stemmen wat nodig
is en wat haalbaar is.
Soms is het in contact brengen met een
andere organisatie al voldoende.
Verbinden, verhelderen en concretiseren zijn voor ons de sleutelwoorden.
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AntwoordPlus
In samenwerking met de gemeente Ede
en enkele partners hebben we
AntwoordPlus ontwikkeld. Een gebruikersvriendelijk kennissysteem met
content voor alle gemeentelijke
domeinen. De Plus is dat het ook
real-time inzicht geeft in de inhoud van
de klantvragen. De klantvraag is in onze
optiek immers het begin- en eindpunt
van een waardevol klantgesprek.
Met het inzicht in de klantvragen kun je
voortdurend werken aan verbetering.

“PGGM is een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid en
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Toen Ocaro ons
benaderde voor ‘Erkend Talent’ hebben we dit besproken binnen ons
managementteam en waren wij snel enthousiast.
Mensen die moeite hebben bij het vinden van een baan, kunnen zo
hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De combinatie van leren
en werken gaat heel goed. Wij zijn gestart met 3 stagiaires, ze zijn
enorm gemotiveerd. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en
draaien ze al bijna volwaardig mee binnen onze Klantenservice.”
“Ook de samenwerking met Ocaro verloopt plezierig. De lijnen zijn
kort, de medewerkers schakelen snel en ik kan altijd bij hen terecht
met vragen. De trainers zijn professioneel en zeer toegankelijk.
Kortom, we zijn erg tevreden over hoe het tot nu toe loopt.”
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Frank van der Vorst
Hoofd gemeentelijk
contactcentrum
en dienstverlening
afdeling burgerzaken
’s-Hertogenbosch

Erkend Talent
We bieden mensen die al een langere
tijd moeite hebben met het vinden van
een baan, een stageplaats bij een
klantcontactcentrum aan. In verschillende regio’s in het land combineren de
deelnemers deze stage met onze
MBO3-opleiding. Na een jaar heeft de
deelnemer een mooi vakdiploma op zak
en veel meer kansen op de arbeidsmarkt. We ervaren dat Erkend Talent ons
zelf ook veel energie geeft en dat het
een prachtige win/win-situatie is.
Help je ons mee met het creëren van
stageplaatsen?

Assessments
Om als medewerker klantcontact het
werk ‘van harte’ te doen en klantgericht
te zijn, is het van belang dat deze mooie
baan echt bij je past. Een assessment
kan helpen om dit uit te zoeken. Uit een
assessment komt een selectieadvies:
is de medewerker geschikt voor de
functie? Of een ontwikkeladvies: welke
ontwikkeling heeft de medewerker
nodig voor de functie van KCC-medewerker? Om talenten te (h)erkennen
geloven wij in een persoonlijke aanpak
ondersteund met digitale testen,
bewust in deze volgorde.

Waar liggen jouw
klantcontact-kansen
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Coaching
“Hoe zorg ik ervoor dat de training ook
beklijft in de praktijk?” “Hoe voorkom ik
dat ik in oude patronen terugval?“
Het succes van trainingen staat of valt
met het borgen ervan in de praktijk
Een belangrijk onderdeel hiervan vormt
het coachen on the job.
Om het coachen te versterken, kun je
overwegen om een coach vanuit Ocaro
in te zetten. Of we bieden jullie eigen
coaches inspiratie en nieuwe handvatten met onze trainingen. Passend bij
jullie situatie.

Wil je eens met ons aan tafel om de kansen van jouw
contact center te bespreken?
Bel of mail even voor een vrijblijvend adviesgesprek.
0313 – 654 240, info@ocaro.nl
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“In een periode van verandering binnen onze
gemeente merkten we dat het servicelevel van ons
contactcentrum daalde. We hadden tijdelijk iemand
nodig die hier aandacht voor had. Iemand in de rol
van teamleider die de medewerkers coachte op
gespreksvaardigheden en zorgde voor een goede
structuur op de afdeling. De selectie verliep heel
soepel. Ocaro stelde Tina Angel voor en het klikte
gelijk. Haar stijl van leidinggeven is heel natuurlijk
en paste goed binnen het team. Tina heeft ons
ontzorgd en bracht rust in een drukke tijd.”
“Ocaro is er als ik hen nodig heb. Omgaan met de
medewerkers van Ocaro voelt heel gemakkelijk en
informeel. Het wederzijds vertrouwen in onze
samenwerking is groot en dat vind ik heel mooi,
dat heb je niet met iedereen.”

Wij zijn een sterk team van ervaren
mensen met een passie voor
persoonlijke ontwikkeling
en klantcontact.
Onze aanpak is hands-on en
resultaatgericht. Altijd met
aandacht voor de mens.

Dit is Ocaro

Ocaro heeft ruim 20 jaar
praktijkervaring op het
gebied van klantcontact. Inmiddels
hebben we met veel plezier mogen
werken voor tientallen profitorganisaties en ruim 150 gemeenten.
Samen werken
“Als je werkt met Ocaro, merk je dat
alles wat we doen erop gericht is om
klantcontact waardevol te maken.
We geloven er namelijk in dat waardevol contact tussen mensen niet alleen
mogelijk, maar ook belangrijk is.
En zelfs, dat het de wereld een beetje
mooier maakt!”

Carolien

Carolien de Oliveira Marreiros
directeur Ocaro
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