
Motivatie!
20 manieren om contactcenter-

medewerkers te motiveren



20 manieren om contactcenter-medewerkers 
te motiveren
Op 25 oktober 2016 gaf Customer Contact Forum Céline Malyster van Callexcell en Georges Van den Hauten van 
Corona Direct elk 15 minuten tijd om hun visie op fun en motivatie in contactcenters te etaleren.  
Daarna werden ze gechallenged door het aanwezige publiek en Sandra Rens van CCForum. 
 • Ligt de belangrijkste hefboom voor motivatie en betrokkenheid bij de persoon zelf? 
 • Of kan je dit extern beïnvloeden? 
 • Realiseer je meer performance door meer plezier op de werkvloer? 
 • Wanneer zet je in op welke piste? 
 • Wat is voor jouw team van toepassing? 

Tijdens de sessie noteerden de aanwezigen concrete tips waarmee ze aan de slag wilden gaan.  
We selecteerden er twintig.

1. Super star wall. 
Medewerkers die excelleren in klantentevredenheid afficheren.  
Probeer ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt. 

2. Story telling. 
Vertellen waar we voor staan en waarom we zaken op die manier aanpakken. Een kpi op zich zegt niets. Leg uit 
waarom we die kpi’s hanteren: wat is de positieve impact voor de klant en het bedrijf van een bepaalde kpi? 

3. Open en eerlijk communiceren. 
Ook zeggen dat je bijvoorbeeld nog geen nieuws hebt.  
Mensen laten meedenken, inspraak geven. 

4. Maak ruimte voor flexibele werkuren.  
Geef medewerkers zelf inspraak in de keuze van hun rooster. 

5. Collega’s zijn ook motivatoren.  
Liefst zielsverwanten; mensen die sterktes zien en zwaktes eerlijk durven benoemen. 

6. Laat je team zelf een event organiseren.  
Geef ze hiervoor de ruimte en de middelen. 

7. Stuur een verjaardagskaart naar je teamleden.  
Leuk toch, die aandacht. 

20 tips om mee aan de slag te gaan



8. Voorzie permanente opleiding.  
Een klant verwacht dat een contactcenter-medewerker het product kent. De medewerkers moeten zich 
welkom voelen. Geef persoonlijke aandacht. Blijf ook opleiding geven tijdens de loopbaan. Bijleren mag nooit 
stoppen. 

9. Welkomspakket. 
Bij DHL krijgt iedere nieuwe medewerker een welkomstpakket van de CEO. 

10.  KPI’s uitrollen voor de afdeling.  
Leg uit waar die kpi’s voor staan = story telling. Tijdens de coachings medewerkers individueel aansturen om hun 
eigen kpi’s te bepalen. Iedereen moet van A naar B gaan op zijn eigen tempo. Zo verbetert ook de bedrijfs-KPI. 

11. Coachen en nog eens coachen.  
Met je mensen bezig zijn. Weten wat er leeft in hun hoofd en daarop inspelen. 

12. Organiseer kleine wedstrijdjes die visueel zijn.  
Bijvoorbeeld: per verkochte verzekering een ballon ophangen. 

13. Geef onverwacht een compliment.  
Roep een medewerker bij je. Hij of zij denkt dat er een klacht is. Op zo’n moment  
positieve feedback geven scoort. Beter face-to-face dan de zoveelste e-mail sturen. 

14. Hou je team op de hoogte van de resultaten van het bedrijf.  
Mensen weten graag dat het goed gaat. 

15. Betrek medewerkers bij het aanwervingsproces.  
Schakel ze bijvoorbeeld in bij rollenspelen. 

16. Organiseer een familiedag.  
Familie en vrienden kunnen zo de werkplek eens komen bezoeken. 

17. Doe mee aan goede doelen of een quiz op de radio. 
(heel het team mag een liedje kiezen) 

18. Laat thuiswerken toe.  
Jonge mensen werken graag dicht bij huis. Zorg er wel voor dat ze contact houden met de afdeling en de 
medewerkers: laat ze bijvoorbeeld slechts 2 van de 5 werkdagen thuis werken. 

19. Organiseer een dag dat de medewerkers van de klantendienst eens samen een activiteit kunnen doen.  
Schakel mensen van andere afdelingen in om de honneurs waar te nemen. 

20. Sta als leidinggevende mee in de battlefield en geef het voorbeeld.  
Mee de klanten te woord staan bijvoorbeeld. Een voorbeeldfunctie werkt altijd.


