“Wij hebben privacy hoog in ons vaandel”
Aldus teammanager Klantcontactcentrum Sabine Sammelius
van BKR in Tiel. En dat is in de financiële wereld heel normaal.
Centraal Krediet Informatiesysteem
Het financiële welzijn bevorderen met veilige en
betrouwbare informatie, dat is het doel van Bureau
Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De onafhankelijke
stichting vervult een belangrijke maatschappelijke
taak. Als een klant een lening wil aanvragen,
raadplegen kredietverstrekkers het Centraal Krediet
Informatiesysteem (CKI) dat BKR beheert. Hierin staat
informatie over alle kredieten die zijn afgesloten,
compleet met eventuele betalingsachterstanden. De
partij die eventueel kredieten geeft, maakt mede op
basis van deze informatie de afweging of men het
gevraagde krediet verantwoord kan verstrekken. In
het CKI staan zo’n 9 miljoen Nederlanders. “Ruim 90%
hiervan komt z’n betalingsverplichtingen netjes na”,
stelt Sammelius gerust.

Trusted data

Geheim
Mensen willen absoluut niet dat informatie over
hun financiën, of het gebrek daaraan, op straat
komt te liggen. Daarom tekenen medewerkers een
geheimhoudingscontract als ze in dienst treden bij
BKR. “In de financiële wereld is dat heel gewoon
hoor”, stelt Sammelius gerust. Ze dienen ook een
Verklaring van Onbesproken Gedrag te overleggen.

in vaste dienst
In het klantcontactcentrum zijn veel werknemers in
de gelukkige omstandigheid dat ze een vast contract
hebben. “Vanwege de aard van je gegevens wil je als
organisatie niet te veel wisselingen hebben. Daarom
hebben wij agents graag vast in dienst.” Ze verwijst
naar haar tijd bij NRC Handelsblad. “Daar had ik veelal
medewerkers op kortere contracten zitten, maar dat is
in deze line of business gewoon niet wenselijk.”
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Organisaties die kredieten aanbieden, zoals banken,
hypotheekverstrekkers, private leaseorganisaties, postorderen creditcardbedrijven, zijn wettelijk verplicht om de
kredietinformatie aan te melden bij BKR. “Wij beheren
de gegevens op een veilige en transparante manier.
Alleen kredietverstrekkers die daar recht op hebben en de
consument zelf krijgen de informatie te zien. Wij hebben
privacy hoog in ons vaandel staan”, legt ammelius uit.
BKR werkt uiterst zorgvuldig. Het bedrijf voldoet dan ook
aan de hoogste normen op het gebied van privacy- en
databeveiliging. “Wij beschikken over trusted data. Data
waar je op kunt vertrouwen.”

Tekst en beeld: Ingrid Damen

KLOPPEND HART
Technisch
Het contactcenter kent twee typen klanten:
zakelijke klanten en consumenten. Een zakelijke
call heeft meestal een technisch karakter. “Dat gaat
bijvoorbeeld om een vraag over de software of om een
systeemmelding.” Als een technische helpdesk biedt
de contactcentermedewerker advies. Lukt het niet
om het probleem samen te tackelen, dan schakelt de
medewerker de zaak door naar de tweede lijn. “Daar
duiken technisch specialisten vervolgens dieper in de
materie.”

Kredietoverzicht
Consumentencalls gaan op hun
beurt vaak over inhoudelijke
informatie. “Consumenten willen
bijvoorbeeld graag toelichting op hun opgevraagde
kredietoverzicht.” De contactcentermedewerkers
die consumenten bedienen, moeten veel
empathisch vermogen hebben. Bellers zijn soms
emotioneel, en ze spuien veel informatie ineens
als ze BKR aan de lijn hebben. “Wij helpen ze door
het geven van uitleg over hun kredietoverzicht.
Ook leggen we uit wat consumenten kunnen
ondernemen om foutieve registraties te laten
herstellen door de kredietverstrekker, en we
beantwoorden natuurlijk al hun andere vragen.
Daarnaast stellen we ze vaak gerust.” Een
vermelding bij BKR is meestal namelijk helemaal
niet slecht. In 91% van de gevallen gaat het immers
om een positieve vermelding in het CKI.

Facts &
figures

14 medewerkers, 11 fte
1

13

Soms flexwerkers

38 jaar
Per maand 1.300 calls en 400
e-mails van consumenten, en 250
calls en 250 mails zakelijk
Gemiddelde leeftijd:

Piektijden voor consumenten:

Social media
Ze kenschetst haar klanten. 75% van de contacten verloopt
via de telefoon en 23% via de mail. Social media speelt
een beperktere rol met 2%. De materie leent zich hier wat
minder voor, gezien de privacy-aspecten. “In dergelijke
gevallen sturen we meteen aan op privéberichten.”

lunchtijd en vanaf 15.00uur

Openingstijden van 8.30 tot

17.00 uur.
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