
  Expert Class  
Contact Center Leadership

It’s a strategic choice to look at customer contact 
as an opportunity for value creation.  
Christophe Degrez,  Manager of the Year 2017, voormalig CEO Eneco België

De 16e editie van de post experience opleiding voor leidinggevende en 
verantwoordelijke contactcenter professionals was vanaf dag 1 gebaseerd 
op het Contact Center Operating Model, CCOM©. 
Dit is het framework dat alle elementen bevat die de contactcenterverantwoordelijke, 
in samenwerking met haar/zijn team, onder controle dient te hebben om de 
contactcenterstrategie te kunnen realiseren. 

Vanaf editie 15 (2019) maakt de opleiding ook gebruik van www.levelx4.com, 
een home made softwaretool die het eerste concrete resultaat is van de digitale 
transformatie van THoCC. 
THoCC kreeg daar dan ook een verdiende maximum subsidie van het VLAIO 
(Vlaams Agentschap Innovatie & Ondernemen) voor.



  HOE WERKT HET, WAT BRENGT HET OP?
De Expert Class vangt aan met een tweedaagse die ‘the bigger picture’ in beeld brengt: 
contactcentervisie, missie, strategie en leadership. Waar staat het contactcenter voor en 
welke rol speelt de contactcenter leader in dit grotere verhaal? 
Na de tweedaagse worden ieder week per thema alle processen behandeld: de opbouw, 
organisatie, aansturing, omkadering en ondersteuning. 

Als rode draad is er een oefening die gaandeweg de verbanden toelicht tussen alle 
onderdelen van het operating model. Last but not least zijn er een vijftal site visits die 
de praktijk illustreren van alles wat in de opleiding aan bod komt. Alle lesgevers van de 
Expert Class zijn ervaringsexperten. Zij begeleiden de deelnemers ook bij de voorberei-
ding van het eindwerk. Dat eindwerk MOET een toepassing zijn van de opleiding in het 
dagelijks werk en levert op die manier ook een positieve ROI op.  

  HET CONTACT CENTER OPERATING MODEL VAN THOCC, 
     SUCCES VERZEKERD!
Het model en de THoCC 
methodologie zijn geïnspireerd op 
ITIL. Uitgangspunt zijn de visie en 
missie mbt bereik en bereikbaar-
heid via afstandskanalen en de 
finaliteit is waardecreatie voor al de 
stakeholders van het contactcenter. 

Die kan bereikt worden door 
tegelijk een 51-tal processen 
onder controle te krijgen.
Met als uitgangspunt de missie en 
de visie met betrekking tot bereik 
en bereikbaarheid via afstandskanalen, zorgen ze 
wederom voor waardecreatie voor al de stakeholders van het contactcenter. Die kan 
maximaal bereikt worden door tegelijk een 51-tal processen onder controle te krijgen.

Business impact: 

• Cost to market, sell & serve  
• Csat, NPS, ..    
• Stakeholder’s Value   



  LEERDOELSTELLINGEN
• Waardecreatie door middel van een contactcenter: klantinteractie via 
 afstandskanalen;
• Overzien en inzicht verwerven in verbanden;
• Strategie uittekenen en vertalen naar operaties (roadmap) én omgekeerd. 
 Mensen, processen en technologie. 
• Begrijpen en kunnen inzetten/voeren van leiderschap;
• Ontwerpen  en implementeren van een leadership cockpit; 
• Uitwerken van een contactcenter businesscase.

  LEVELX4
Kom je naar de Expert Class? Dan krijg je ook een licentie van LEVELX4 én leren 
we je ermee werken. 

LEVELX4 is een laagdrempelige virtuele doe het zelf tool die de doorlichting van 
een contactcenter faciliteert en op basis daarvan een verbeterroadmap genereert. 
LEVELX4 laat ook toe de vooruitgang inzichtelijk op te volgen. www.levelX4.com 

1. Analyse: verdiep je in de inzichten van je contact center
2. Maturiteitsscore: een objectieve score over de staat van je contact center 
 en een zicht op de vooruitgang. 
3. 9 manieren om te winnen: 9 domeinen om je contact center te analyseren. 
 Strategie en medewerkers. En nog 7 andere. 
4. Verbeteren is veranderen: een gids die ervoor zorgt dat je contact center verbetert. 
5. Prioriteitenlijst: de eerste 15 opportuniteiten voor je contact center en hoe ze 
 effectief inzetten.
6. Easy does it: verzamel je team om feedback te geven, terwijl je makkelijk de 
 analyse van je contact center kan bekijken. 



  TAAL
Nederlands 

  CERTIFICAAT
De toekenning van het ECCCL certificaat 
is gebaseerd op een actieve participatie 
en een positieve beoordeling van het 
eindwerk.

  PROGRAMMALEIDING
Inge Vissers & David Gybels, 
Managing Partners van THoCC

  PRIJS  
• 7.500 EUR (excl. 21% BTW)
• 2de inschrijving :  -30% 
• 3de e.v. :  -40%

  VOOR MEER INFORMATIE   
• 0800 DAVID 
 of +32 495 21 48 10

  TIMING 
De opleiding start met een residentiële tweedaagse op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 
2020 die tot doel heeft de opleiding te kaderen en de doelstellingen vast te leggen. 

Daarna, vanaf 10 februari 2020 volgen 25 samenhangende modules op maandag van 
13u30 tot 20u30 met site visits en workshops in het kader van het eindwerk. 



• Workshop Effective Coaching
• Presentation Skills
• Art is Passion, Customer Satisfaction is Art
• Site visit 24+: chatbot
• Site visit TN Business:  new channels, 
 routing, reporting 
• Review II Contact Center Operating 
 Model - File Rouge: Cases 
• Leadership Workshop - Measurement  
 &  Management Cockpit Design
• Workshop HR 
• Knowledge Management & Training
• Site visit Astrid (112)
• Workshop Data 
• Workshop WFM
• Site visit CoolBlue of Bol.com
• Interactieve workshop met experts 
 ifv de cases

  PROGRAMMA OPENING 2-DAAGSE
• ECCCL & LEVELX4: Roots, mission and curriculum
• Who is Who?
• Contact Center Operating  Model & Maturity Assessment 
• Workshop Leadership --> Structogram
• Quick assessment & Job Specs
• Roundtable outcome QA & first ideas cases
• Dinner & Overnight Stay
• Vision, Mission, Strategy: Contact Center Leadership 
• Briefing Final Project: a practical guide 

  LESSENREEKS, WORKSHOPS
• Workshop Business planning, 
 budgetting,  cost management
• Workshop Customer Journey Mapping
• Workshop Customer Experience
• Strategic workshop Contact Centers
• Program & Project Management in 
 Contact Centers
• Site Visit Callexcell - Keeping all the 
 plates spinning
• Results Full Assessment & roadmap: 
 decision subject case
• Workshop Strategic Sourcing & Exercise 
• Workshop processen & Q-standaarden
• Sales Workshop
• Workshop E2E (incl.review CCOM) 
 + service optimisation + LX4-cases
• Workshop Quality Monitoring



  LESGEVERS/HOSTS
namen in alfabetische volgorde:

• Carl Buelens, 24+
• Johan Cusseneers, House of Change
• Christophe De Clercq, CDC
• Bart Ghesquière, 24+
• David Gybels, THoCC
• Dimitri Jambé, THoCC
• Wim  Keppens, Process Cube
• Ad Nederlof, Vanad
• François  Rossillon, KBC
• Jan Smets, bpost
• Karin Van De Velde, Callexcell
• Christophe Vandecaveye , 
• Inge Vissers, THoCC

Tevredenheidsscore deelnemers 
2005-2019:  8,7/10



  TESTIMONIALS
Je kan een contact center managen of je kan 
een contact center leiden met een grote 
professionele finesse. Dat laatste leer je in 
de ECCCL. 
Nathalie, Ingenico

De opleiding geeft een zeer realistisch beeld 
van de betekenis en impact van een contact-
center in de organisatie. 
Johan, Essent

Het is ook een managementcursus. De klem-
toon ligt evenzeer op algemeen management 
als op het contactcenter gebeuren. 
Gunter, PWC.

De cursus is module per module opgebouwd, 
en valt op het eind netjes samen. Ik heb nu een 
referentiekader waarbinnen ik al mijn 
beslissingen kan afwegen. 
Ludo, ING Contactcenter.

Deze expert class heeft me de visie en de tools 
gegeven om het contactcenter de plaats te 
geven binnen de onderneming die het 
verdient. 
Ives, Tennant.

Deze cursus heeft mij een helikopterview ge-
geven over het contactcenter: breder kijken 
dan je eigen gebied en voorop zijn door kennis 
van de nieuwste trends in de verschillende 
domeinen. 
Uriah, Santander Consumer Finance

Een professionele en academisch verankerde 
training op maat van en voor elke contactcen-
ter manager. 
Micheline, VAB

Tijdens meetings ging ik plots andere vragen 
stellen en in de uitvoering van mijn job bekeek 
ik de dingen vanuit een andere hoek. Op dat 
moment besefte ik dat de Expert Class mijn 

denkpatroon heeft veranderd. Je leert en 
voor je het goed beseft, pak je alles op een 
andere manier aan. Daar word je als mens 
en als bedrijf alleen maar beter van. 
Céline, Callexcell

De Expert Class heeft me een brede kijk op alle 
aspecten van mijn CC gegeven en is een grote 
hulp geweest bij de ‘ontmanteling’. Een must 
voor wie de performantie van zijn CC op een 
gestructureerde manier wil verhogen en er 
toegevoegde waarde mee wil creëren. 
Tina, Colruyt

De Expert Class Contact Center Management 
was voor mij boeiend, leerrijk, soms confronte-
rend en altijd inspirerend! 
Geoffrey, THoCC.

De Expert Class is van onschatbare waarde 
voor iedere contactcenter leader die het 
maturiteitsniveau van zijn operatie wil 
inschatten en verbeteren. Het CCOM dat 
hierbij aan bod komt, zorgt voor een 
gestructureerde manier om het contactcenter 
naar het gewenste niveau te brengen! 
Christophe, Eneco.

De Expert Class Contact Center Leadership 
was voor mij vooral zeer blikverruimend. 
Tijdens de opleiding komen nl. de verschil-
lende contactcenter processen aan bod die je 
onder controle moet hebben om een goede 
service aan je klanten te leveren. Veel van deze 
processen waren op dat moment nieuw voor 
mij. De opleiding is ook heel praktijkgericht, 
zo krijg je de kans om kritisch naar je eigen 
processen te kijken en verbeteringen in kaart 
te brengen. 
Tot slot heb ik er een fijn netwerk aan collega’s 
uit verschillende bedrijven aan overgehouden.  
Sofie, Mediahuis.

Contacteer ons:
+32 15 34 54 94  I  info@thocc.com  I  www.thocc.com

Follow us on


