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Op weg naar een 
betrouwbare 
beoordeling
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Een eerlijke beoordeling 
van call center agents

•Call center-agents worden vaak mede 
beoordeeld op ACT en AHT. Met name het 
beoordelen op ACT is niet redelijk, omdat toeval 
hierin een te grote rol speelt.

•Mee- of inluisteren met een agent, een score 
vaststellen en op basis daarvan een beoordeling 
geven, kan redelijk zijn, míts er voldoende 
gesprekken worden geëvalueerd.
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De hamvraag:

Hoeveel gesprekken moet ik evalueren van 
een agent, om er een eindejaarsbeoordeling 

op te mogen baseren?
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Hoe groter de betrouwbaarheid van de uitspraak, 
des te groter is het betrouwbaarheidsinterval (de 
bandbreedte rondom het gemeten gemiddelde)

Betrouwbaarheid & 
betrouwbaarheidsinterval
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Lage betrouwbaarheid → 
klein betrouwbaarheidsinterval
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Eindscore
bovengrens  84% gevonden gemiddelde 80%

ondergrens 76%

Met een betrouwbaarheid van bijvoorbeeld >95% kunnen we stellen 
dat het ware gemiddelde tussen de 76% en de 84% ligt.
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Hoge betrouwbaarheid → 
groot betrouwbaarheidsinterval
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Eindscore

bovengrens  90% gevonden gemiddelde 80%

ondergrens 70%

Met een betrouwbaarheid van bijvoorbeeld >99% kunnen we stellen 
dat het ware gemiddelde tussen de 70% en de 90% ligt.
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En dan nu met echte 
data

•gebaseerd op een scoreformulier dat van 0 tot 
100% loopt

•alleen beoordeeld op soft skills

•beoordeeld door de eigen teamleider

•aantal waarnemingen in totaal: 3.150

•aantal waarnemingen per medewerker: 75

•over een periode van anderhalf jaar



adat de ware gemiddelde score tussen de 

ondergrens en bovengrens ligt

We kunnen met een 
betrouwbaarheid van 
meer dan 95% zeggen:

aantal 
monitorings

ondergrens
gevonden 

gemiddelde
bovengrens

30 88,2% 91,8% 95,4%

40 88,6% 91,8% 94,9%

50 89,0% 91,8% 94,6%

60 89,3% 91,8% 94,3%
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adat de ware gemiddelde score tussen de 

ondergrens en bovengrens ligt

We kunnen met een 
betrouwbaarheid van 
meer dan 99% zeggen:

aantal 
monitorings

ondergrens
gevonden 

gemiddelde
bovengrens

30 87,1% 91,8% 96,5%

40 87,7% 91,8% 95,9%

50 88,1% 91,8% 95,5%

60 88,5% 91,8% 95,1%
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Conclusies individuele 
beoordeling

• Beoordelingscategorieën meer verdichten dan in stappen van 5% lijkt niet zinvol, 
omdat het statistisch verantwoord beoordelen met deze nauwkeurigheid erg duur 
wordt. 

• De nauwkeurigheid neemt via een glijdende schaal per geëvalueerd gesprek toe 
(hoe meer hoe beter) maar boven de circa 50 gespreksevaluaties neemt de 
toegevoegde waarde voor de betrouwbaarheid onvoldoende belangrijk toe.

• Het vergroten van de ‘steekproef’ (het aantal geëvalueerde gesprekken) van 30 
naar 60, levert een 40%(!) beter (kleiner) betrouwbaarheidsinterval op.

• Het management moet bepalen welk percentage verkeerde beoordelingen het 
acceptabel acht, bijvoorbeeld 5%. 0% is geen optie, omdat dit een onbetaalbaar 
grote steekproef oplevert.

• Medewerkers beoordelen op basis van minder dan 20 gespreksevaluaties is 
statistisch onzinnig, omdat dan het betrouwbaarheidsinterval van 10% nadert.
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Waarschuwingen
• Om precies te bepalen hoe de betrouwbaarheid zich verhoudt tot de 

omvang van de steekproef, is inzicht nodig in de gemiddelde 
standaardvariatie van de scores van uw agents.

• De voorbeelden in deze presentatie zijn gebaseerd op echte data 
van echte call center-agents. Het is echter zeer wel mogelijk dat de 
standaardvariatie bij uw call center-agents anders ligt. 

• U kunt de getallen uit deze presentatie dus niet één op één 
overnemen voor uw call center. De getallen geven echter wel een 
goed beeld van de verhoudingen tussen de betrouwbaarheid en de 
steekproefomvang.

• U mag het gemiddelde van 91,8% beslist niet vertalen naar een 
rapportcijfer van een 9,1. Uiterst subjectief stellen wij een score van 
91% gelijk aan ‘ruim voldoende’, een 7 dus.
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Hoe scoort mijn
contact center?

Aannames: 

•U scoort de contactkwaliteit met een 
scoreformulier dat een percentage tussen 0 en 
100% oplevert.

•U wilt weten hoeveel gesprekken u moet 
evalueren om een betrouwbare uitspraak te 
doen over de contactkwaliteit van uw contact 
center.
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Het antwoord...

• ... is niet te geven, aangezien:

• we daarvoor de standaarddeviatie nodig hebben van de 
scores van de contactkwaliteit;

• we ook moeten we onderzoeken of de spreiding van de 
scores normaal verdeeld is.

•Maar... we kunnen u op de volgende pagina’s 
wel inzicht geven in welke betrouwbaarheden 
we met welke steekproeven bereikt hebben.
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• inbound sales callcenter

•gemeten op een schaal van 0% tot 100%

•beoordeeld door auditors van Auditio

•meetperiode: 2 keer 2 weken

• steekproefomvang: 156 evaluaties

•betrouwbaarheidsinterval: ± 2,0%

•betrouwbaarheid: > 95%

Casus 1
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• inbound ‘call me now’ callcenter

•gemeten op een schaal van 0% tot 100%

•beoordeeld door auditors van Auditio

•meetperiode: 2 keer 2 weken

• steekproefomvang: 222 evaluaties

•betrouwbaarheidsinterval: ± 2,2%

•betrouwbaarheid: > 99%

Casus 2
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• inbound service callcenter

•gemeten op een schaal van 0% tot 100%

•beoordeeld door auditors van Auditio

•meetperiode: 3 weken

• steekproefomvang: 400 evaluaties

•betrouwbaarheidsinterval: ± 1,3%

•betrouwbaarheid: > 95%

Casus 3
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Conclusies callcenter  
beoordeling

•Met een relatief beperkte steekproef kan vaak een 
behoorlijk betrouwbare uitspraak worden gedaan over 
de klantcontactkwaliteit

• Herhaalmetingen geven vervolgens een betrouwbaar 
beeld van de trend in de kwaliteit van het 
klantcontact 
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Bedankt!

• Auditio wil u graag bedanken voor het doorlezen van wat ongetwijfeld de 
saaiste presentatie is die u ooit heeft gezien.

• Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Auditio:

• via de telefoon: 088 - A U D I T I O   (088 - 283 48 46);

• via e-mail: info@auditio.nl;

• of rechtstreeks met de maker van deze presentatie: p.harts@auditio.nl;

• of zijn mobiele nummer: (06) 50 66 55 22.

• En natuurlijk bent u altijd welkom op onze website: www.auditio.nl.
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