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Dit zijn de drijfveren om met webcare te starten, volgens Esther: “De impact van social media wordt 

groter en je moet als bedrijf constant monitoren wat er over je gezegd wordt. Je klant zit op social 

media, dus je wilt hem ook daar helpen.” Het allerbelangrijkste voor TUI is bovendien altijd 

bereikbaar zijn voor hun klanten. En sinds 2014 is dat ook op de webcare afdeling letterlijk 24/7, 

met behulp van het TUI contact center in Curaçao en hun 24/7 team, gevestigd op Schiphol. Per 

dag hebben 1 à 2 medewerkers continue de verantwoording voor social media en handelen in 

Coosto de berichten af. In het zomerseizoen (april-oktober), wanneer de groep reizigers het 

grootst is, wordt het aantal medewerkers van het webcare team opgeschaald.

24/7 webcare bij TUI
Tijdsverschil, vluchten die 24 uur per dag vertrekken, vragen van reizigers: het zijn een paar 

redenen waarom de reisbranche de klok rond in beweging is. TUI’s webcare is daarom sinds 3 

jaar 24/7 bereikbaar. “Vandaag de dag - zeker op social media - laat de klant zich niet meer 

beperken door kantoortijden”, aldus Esther Kaptein, teamleader Customer Services bij TUI. Een 

goede tool is onmisbaar, “alles komt overzichtelijk op één plek binnen, je kunt alles meten en 

eenvoudig overdragen. Middels social media kun je je klanten proactief informeren, in ons geval 

bijvoorbeeld over calamiteiten of onrust in vakantieregio’s, daar wordt heel positief op 

gereageerd.”
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Esther Kaptein - teamleader Customer Services
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De webcare workflow heeft zich verder ontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht. “In de beginjaren 

waren we veel meer zoekende naar antwoord op vragen als: reageren wij ook op posts die niet direct aan 

ons gericht zijn, maar wel over ons gaan? Moeten we iedereen een reactie geven? Gaan we alleen in 

gesprek met klanten of ook andere reageerders? Door alles steeds goed te evalueren, werken we nu 

e�ciënter en productiever. Hierdoor hoefde het aantal collega’s niet toe te nemen, terwijl het aantal 

berichten wel fors is toegenomen. Het 24/7 bereikbaar zijn was daar een belangrijke stap in; een juiste 

overdracht aan de volgende ploeg is van cruciaal belang. We stellen onszelf een hoog service level; 95% 

van de berichten moet afgehandeld zijn binnen 4 uur. Deze afspraken gelden ook voor de andere landen 

waar TUI reizen aanbiedt en op social media actief is, zoals Engeland en Scandinavië.” Hoe worden de 

prestaties van het team in beeld gebracht? “In Coosto draaien we de totale workload uit, de berichten die 

zijn beantwoord en de reactietijd. Deze rapportage wordt niet alleen met het team gedeeld, maar ook met 

de afdeling planning en het contact center op Curaçao. Op deze wijze is de workload inzichtelijk en kan 

de bezetting optimaal ingepland worden.”

De workflow van 24/7 webcare

Esther ziet vanaf 2013 een fikse stijging in het aantal 

berichten. Van 114.000 berichten in 2014 naar 250.000 

berichten in 2016. Ze wijt die stijging ook aan de eigen inzet: 

“Hoe meer we lieten zien dat we bereikbaar zijn op social 

media en hoe vaker en sneller we reageerden op 

binnenkomende berichten, hoe beter de mensen ons wisten 

te vinden. We zien wel dat de sterke stijging iets afneemt en 

we schatten in dat we in 2020 zo’n 415.000 webcare 

berichten zullen verwerken.” Het overgrote deel van alle 

berichten komt binnen op Facebook, de tweets nemen sinds 

afgelopen jaar af ten opzichte van Facebook. Een 

Facebookbericht is meer geschikt voor klanten van TUI, 

omdat je daarin je verhaal beter kwijt kunt dan in 140 tekens. 

Op Twitter heb je vaak meerdere berichten nodig.

Bijna het vierdubbele aan berichten in 2020

"Je klant zit op social media,
dus daar wil je hem ook helpen”

TUI & Coosto

Het webcare team van TUI startte ooit met één persoon, het was nog onderdeel van de 

marketingafdeling en Facebook was het enige medium. Toen het aantal berichten een 

vlucht nam, werd duidelijk dat één persoon dat niet aan kon. Het werd ook duidelijk dat 

een webcare tool noodzakelijk was en er werden er diverse getest. Er werd gekozen voor 

Coosto. “Webcare werd geïntegreerd in het contact center van TUI, waar toen het contact center team 

zich deels ook bezig hield met webcare. Steeds één persoon had op een dag ‘social media dienst’. 

Inmiddels is dat webcare team uitgegroeid naar 27 medewerkers verdeeld over het contact center in 

Rijswijk, onze 24/7 Customer Care team op Schiphol en het contact center op Curaçao”, aldus Esther 

Kaptein die dit webcare team aanstuurt en ook de richtlijnen uitzet over de wijze van en toon waarop 

gereageerd wordt. 

FACTS & FIGURES VAN TUI

39.985
33.667

Twitter

3.322.733
3.292.540

Facebook

15.400
Instagram

250.000
Aantal webcare berichten

tweets sinds juni 2009

berichten in 2016

volgers

volgers

vinden leuk

volgen TUI



TUI’s tone-of-voice
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Het aantal berichten is behoorlijk toegenomen de laatste jaren en ook 

de stijl van antwoorden is anders. In het begin was de beantwoording 

wat formeler, zoals in een e-mail, en in een aantal gevallen gebruikten 

we standaardteksten. Dat laatste gebeurde vooral bij calamiteiten of 

onderwerpen die veel reacties opriepen. Dat kwam echter weinig 

persoonlijk over en straalde niet echt empathie uit, mensen dachten 

soms dat ze met een antwoord-robot te maken hadden. Inmiddels zijn 

we daarin door ervaring vrijer geworden en proberen we altijd het 

antwoord zo persoonlijk mogelijk te maken. Of we ‘je’ of ‘u’ gebruiken? 

We spiegelen het taalgebruik van de klant zelf en passen onze 

tone-of-voice aan, zonder daarbij onze algemenen richtlijnen uit het 

oog te verliezen. Je zegt niet snel “Fijne vakantie morgen”, want dan 

weten te veel mensen dat ze dus kennelijk niet thuis zijn de komende 

week… Personaliseren kun je door een verwijzing te maken naar het 

vakantieland waar ze heen gaan en zelfs nog wat tips mee te geven.

Bij sommige vragen sturen we echt aan op het voortzetten van de 

conversatie in een 1-op-1 bericht omdat er privacygevoelige informatie 

aan de orde komt.”

Impulsieve impact en proactieve info

“Het is heel eenvoudig om op social media in een opwelling uiting te geven aan je onvrede. In ‘the heat of 

the moment’ reageren mensen soms heel impulsief. Natuurlijk denken we dan wel eens “hè moet dat nu 

zo?” Maar wij blijven altijd rustig en nemen contact op met deze klanten. Je merkt dat dit direct al rust 

brengt bij de klager, of we het probleem nu op kunnen lossen of niet. Ze weten dat we er aandacht voor 

hebben. Het komt regelmatig voor dat mensen dan spijt krijgen van hun opmerking en zich de impact 

ervan realiseren. Soms halen ze het bericht dan weg of vervangen het zelfs door een positief bericht. Wij 

zullen het zelf in ieder geval niet weghalen.” Het meest bevredigend vindt Esther de positieve reacties 

wanneer klanten proactief geïnformeerd worden over een onregelmatigheid. Denk dan aan bijvoorbeeld 

een staking van de Griekse luchtverkeersleiding; wij stellen klanten gerust en informeren hen met welke 

maatregelen wij bezig zijn om dat ongemak op te vangen. Of denk aan mogelijke onrust op 

bestemmingen door voorvallen elders in dat land zoals in Turkije of Egypte.

TUI IN HET KORT

Reisorganisatie TUI Nederland 

opereert onder de reismerken 

TUI en Kras. Naast een eigen 

luchtvaartmaatschappij, 

TUI fly, heeft TUI 130 eigen 

reisbureaus en 110 mobiele 

reisadviseurs. TUI verzorgt 

jaarlijks voor 1,8 miljoen 

reizigers een vakantie en is 

daarmee in Nederland 

marktleider op het gebied van 

georganiseerde vakanties.

TUI Nederland is onderdeel 

van de internationale TUI 

Group. Het hoofdkantoor van 

TUI Group is gevestigd in 

Hannover. Binnen TUI Group 

werken ruim 150 

reisorganisaties in twintig 

landen samen onder de naam 

TUI.




