Google, apps
en thuiswerken bij
SOS International

Bij SOS International wordt niet gesproken over agents,
maar over hulpverleners. De medewerkers hebben duidelijke vrijheden en verantwoordelijkheden. Ze mogen ook
thuiswerken, maar kiezen net zo graag voor het kantoor.
Deel twee in het tweeluik ‘het andere contactcenter’.

I

n de wereld van hulpverlening is de afgelopen jaren veel veranderd. Victor Geskes (foto rechts), COO bij SOS International illustreert dat met een uitspraak van een hulpzoekende
toerist: ‘Ik zit twee centimeter onder Lyon’. Tegenwoordig
zijn er mensen die klagen dat ze zich bij hun vervangend vervoer tijdelijk moeten zien te redden zonder navigatiesysteem. Ook binnen SOS International wordt volop met slim-

me systemen gewerkt. Een deel van de intelligentie en complexiteit kan naar de voorkant worden gebracht. Net als de ANWB (zie
CR&T 9) heeft ook SOS International een app ontwikkeld voor hulpverlening. Alex Hollemans, teammanager mobiliteit: “Normaal gesproken ga je bellen als je pech of schade hebt. Tachtig procent van
de Nederlanders heeft een smartphone. Wij willen de klant stimuleren de SOS op Reis-app te gebruiken. Op die manier wordt bij hulpvragen bepaalde informatie automatisch doorgegeven. Thuis kunnen bij de installatie van de app alvast basisgegevens worden ingevuld, zoals bij welke partijen men verzekerd is voor zaken als pech,
schade, reizen en ziektekosten.” Wanneer iemand daarna hulp zoekt,
moet de gebruiker van de app twee eenvoudige stappen doorlopen:
het soort probleem benoemen en kiezen voor ‘bellen’ of ‘bel mij’. De
hulpvrager kan aanvullende informatie meesturen, zoals het aantal
personen waarmee wordt gereisd of bijzonderheden aan de auto.
Deze informatie gaat bij gebruik van de app naar SOS International,
samen met de GPS-gegevens van de aanvrager.

Kanaalsturing Personen die de app gebruik om een melding
te doen, ontvangen direct een sms met daarin een ontvangstbevestiging. Vervolgens gaat een hulpverlener van SOS de klant bellen.
SOS International rolt de app uit via de opdrachtgevers die mee doen:
onder meer DeltaLloyd, Ohra, Reaal, Routemobiel en VvAA. Zij moeten hun verzekerden informeren over het bestaan van de app. Als
verzekeraars zelf al een app hebben, wordt gestreefd naar integratie
van de SOS-app. Bellers krijgen via een mededeling informatie over
deze app: het gebruik van de app kan voorkomen dat je in een wachttekst en beeld Erik Bouwer

rij belandt. Toch heeft SOS International met de app geen kanaalsturing voor ogen. “De reacties op de app zijn positief, maar we hebben
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lijk met kantoordagen. Hollemans: “We hebben

mandaat is ook de reden dat SOS International

afgesproken dat de verhouding fiftyfifty moet

geen eerste of tweede lijn heeft. Alleen voor op-

zijn. Je pikt dan alle veranderingen goed op. Er is

drachtgevers die verschillende diensten bij SOS

verder niet veel behoefte aan expliciet beleid,

hebben ondergebracht, wordt gewerkt met een
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Social media Omdat SOS International

bedrijf verzorgt medische hulp bij reisverzekeringen en ziektekostenverzekeringen en mobiliteitshulp bij pech en schade. Vanuit een frontoffice wordt hulpverlening rondom bankpassen

in hoofdzaak een facilitair dienstverlener is,
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periode van het jaar: bij ‘mobiliteit’ wordt 80 procent

ten wat er op dat gebied leeft.” SOS International wordt wel op een andere manier geconfron-
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ker heeft een jaar nodig om alle facetten van
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