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1 KORTE SAMENVATTING 

[verder aan te vullen in laatste fase] 

In opdracht van Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) en het Departement Economie, 
Wetenschap & Innovatie (EWI), meerbepaald het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
(PIO), werd binnen dit project samen met marktpartijen gezocht naar innovatieve oplossingen 
voor toepassingen van artificiële intelligentie in de context van het contactcenter van AIV. Hiervoor 
werden betrokken partijen bevraagd naar hun noden en wensen, vertrekkende van de huidige 
procesflow voor dienstverlening. De huidige problemen en uitdagingen werden in dit rapport 
opgelijst en daarna gerangschikt in volgorde van belang. De belangrijkste use cases werden 
daarna in meer diepte geconceptualiseerd en doorgelicht naar haalbaarheid en wenselijkheid.  

Voor elk van deze prioritaire conceptrichtingen werd naast een korte beschrijving van het concept 
en de achterliggende technologie ook een inschatting gemaakt van de unieke voordelen, de 
innovatiegraad, de ontwikkelstappen en -risico’s. Deze conceptuele use cases werden tenslotte 
ook naast elkaar afgewogen wat resulteerde in aanbevelingen voor Agentschap Informatie 
Vlaanderen in het uitwerken van een vervolgtraject, zoals het uitschrijven van een hiernavolgende 
innovatieve aanbesteding. 

 

2 CONTEXTBESCHRIJVING 

2.1 ALGEMENE UITDAGINGEN INFORMATIE VLAANDEREN 

Binnen het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) is de afdeling Informatiekanalen 
verantwoordelijk voor de Vlaamse Infolijn, het generieke contactpunt voor de doelgroepen van de 
Vlaamse overheid (burgers, bedrijven, organisaties):  

• telefoon: het gratis nummer 1700 

• website: Vlaanderen.be  

• mail: het contactformulier op Vlaanderen.be 

• chat: een onlinegesprek op Vlaanderen.be  

Deze Infolijn is vandaag goed voor circa 1 miljoen telefonische calls, 55.000 e-mails, en 25.000 
chatgesprekken op jaarbasis. Daarnaast behandelt AIV ook enkele sectorlijnen zoals Kind & Gezin, 
De Lijn-info etc, die samen nogmaals 1 miljoen contacten opleveren. Dit gebeurt op basis van een 
systeem met  verschillende, aan elkaar gelieerde componenten o.a. één redactionele bron 
(content-beheer van Vlaanderen.be, inclusief de antwoordscripts voor de voorlichters of 
operatoren), een dispatch-systeem om de vragen naar de juiste antwoordverstrekkers te sluizen, 
en een klantenopvolgsysteem (CRM). Vandaag worden alle activiteiten binnen het contactcenter 
nauwgezet geregistreerd en gerapporteerd (inkomende vraag, gebruikte antwoord-script). Op 
basis van de rapporten, inzichten, de interne feedback… worden de scripts en de training van de 
voorlichters permanent aangepast. 

2.2 DOELSTELLING PROJECT 
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AIV wil de huidige communicatiestroom tussen de klant en de overheid (hier: Infolijn/ 
Contactcenter) beter begrijpen en sturen, terwijl deze plaatsvindt. Via aanwending van modules 
van Artificiële Intelligentie (AI) wil men de contactenstroom, waar mogelijk en relevant, 
inhoudelijk - en instant - interpreteren en manipuleren met de bedoeling de dienstverlening te 
automatiseren, ongeacht het kanaal waarlangs de vraag binnenkomt. 

Het doel is om in een eerste fase bijkomende kennis te verwerven, en meer bepaald: 

• een concrete, implementeerbare visie hoe we op inventieve en innovatieve wijze de 
beschikbare artificiële intelligentie kunnen inpassen in de specifieke context van het 
Contactcenter / Infolijn / Redactie en Contentbeheer.  

• de mogelijke oplossingen vanuit de markt objectief te vergelijken en inzicht te krijgen in 
relevante en haalbare combinaties van deeloplossingen.  

Indien de verhoopte (deel-)projecten worden geïdentificeerd, dan kan (stapsgewijze) in een tweede 
fase worden over gegaan tot implementatie. 

2.3 BESCHRIJVING OPDRACHT 

Het resultaat van deze opdr acht moet het Agentschap Informatie Vlaanderen begeleiden, 
ondersteunen en faciliteren in het voortraject richting aankoop. Dit omvat concreet volgende 
taken: 

1. Samen met Informatie Vlaanderen en het Departement EWI (PIO) de scope van het project 
bepalen en aflijnen; 

2. In functie van de scope de behoefte definiëren (analyse vraagzijde) door de uitdaging van het 
project scherp te stellen binnen de ruimere context en de concrete behoefte van Informatie 
Vlaanderen. Daarnaast moeten deze behoeften vertaald worden naar technische of functionele 
vereisten en de gewenste functionaliteiten  prioriteren. Verder moeten deze behoeften 
gevalideerd worden met de relevante stakeholders.  

3. Marktconsultatie (analyse aanbodzijde) uitvoeren door de markt te verkennen en de state-of-
the-art (qua spelers, oplossingen, trends, enz.) op te maken, in kaart te brengen, te consulteren 
en in overleg na te gaan hoe realistisch de gewenste oplossing(en)/functionaliteiten zijn in 
termen van ontwikkelingstijd, budget, risico’s, enz. Deze (deel)oplossingen dienen te worden 
beoordeeld in functie van de meerwaarde voor gebruikers, op risico en innovatief karakter. 
Verder moeten de contacten van relevante en geïnteresseerde marktspelers worden opgelijst. 
Ten slotte moet het Departement EWI (PIO) ondersteund worden bij de vooraankondiging van 
deze marktconsultatie. 

4. Het opmaken van een publiek eindverslag, op basis waarvan relatief gemakkelijk een 
(deel)opdrachtdocument kan opgesteld worden. Het eindverslag expliciteert de wijze waarop 
het document tot stand is gekomen en de behoefte(n) van Informatie Vlaanderen en betrokken 
stakeholders aan de hand van gevalideerde, eenduidige en begrijpbare functionaliteiten en 
technische vereisten (kwalitatief/kwantitatief). Daarnaast geeft het verslag inzicht in de 
aanbodzijde (state-of-the-art) en bepaalt het welke (combinatie van) oplossing(en) het best 
beantwoordt aan de behoefte van Informatie Vlaanderen en de geformuleerde 
technische/functionele vereisten. Het verslag maakt een goede inschatting van het 
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innovatiegehalte en identificeert de randvoorwaarden en risico’s gerelateerd aan de 
ontwikkeling van de oplossing (o.a. privacy, systeembeveiliging …). 

5. Het opmaken van een advies aan PIO en aan Informatie Vlaanderen over het verder te volgen 
aankooptraject. Dit advies schat de (technische) haalbaarheid (in termen van tijd) in, alsook de 
benodigde investeringen van de voorgestelde (deel-)oplossing(en). Het advies geeft verder ook 
inzicht in de businesscase en doet suggesties voor het(de) aankooptraject(en), zowel qua 
aanbestedingsprocedure als qua methode en inzake IP-regeling waar relevant. 

 

3 METHODOLOGIE 

De werkpaketten werden opgesteld in overeenkomst met Afdeling Informatie Vlaanderen (AIV) en 
de projectbegeleiding van EWI. 

3.1 STAKEHOLDERCONSULTATIE 

• Input werd verzameld voor het opstellen en selecteren van de juiste use cases, met een 
maximum aan toegevoegde waarde. 

• Consultatie van interne stakeholders binnen AIV: verwachtingen en ambities van de 
verschillende stakeholders. Naast de directe opdrachtgevers waren o.a. de afdelingen 
Redactie en IT een belangrijke betrokken partij. 

• Consultatie van externe stakeholders. Hierin beschouwen we ook het bedrijf In2com, dat als 
multichannel klantcontactcentrum werkt voor  vragen die binnenkomen via 1700, in opdracht 
van AIV. Daarnaast werden voornamelijk kennisinstellingen en marktpartijen bevraagd. Een 
lijst van gecontacteerde partijen doorheen het project is te vinden in bijlage. [verder aan te 
vullen] 

 

3.2 SCHERPSTELLEN BEHOEFTEBEPALING 

• De behoeftebepaling van de overheidspartijen werd opgesteld op basis van de 
stakeholderconsultaties. Deze werden gesynthetiseerd en samengevat. 

• Vervolgens werden deze behoeften getoetst en afgestemd tijdens een interne workshop met 
de belangrijskte overheidspartijen en het contractueel betrokken In2com. 

• Projecten die aan de behoeften van de overheid zouden kunnen voldoen werden geformuleerd 
en gescoord naar prioriteitsniveau. 

 

3.3 DESK RESEARCH 

• In parallel met stap 4.2 werd een scouting uitgevoerd naar beschikbare technologie en kennis 
rond de impact van digitale, geautomatiseerde oplossingen in de context van een brede 
infolijn. De inzichten hiervan zijn beschikbaar in hoofdstuk 8 Stand van de techniek. 
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• Een bijkomende scouting werd uitgevoerd naar relevante AI-technieken zoals Natural 
Language Processing (NLP), Speech-to-text (STT) etc. Deze is beschikbaar in het rapport in 
bijlage, en een samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 8.2 Technologische bouwstenen. 
Hiervoor werden ook domeinexperten en marktpartijen geïnterviewd om een juiste inschatting 
te kunnen vormen van de technologische maturiteit van de verschillende (deel)oplossingen. 

 

3.4 MARKTCONSULTATIE 

• De resultaten van de behoeftebepaling en de mogelijke projecten werden gepresenteerd aan 
de marktpartijen tijdens een evenement georganiseerd door AIV, EWI (PIO) en VERHAERT. 

• Na de contextuele presentaties werd de kans geboden aan de marktpartijen om hun visie te 
geven aan de hand van publieke pitch-presentaties en een-op-een gesprekken met de 
opdrachtgevers binnen AIV. 

• De feedback van de marktpartijen werd verwerkt in de bepaling van functionele vereisten en 
innovatiegraad van de verschillende (deel)oplossingen in dit rapport. 

• De presentaties van het marktevenement worden meegegeven in bijlage. [later toe te voegen] 

 

3.5 ADVIESVORMING 

• De inzichten van de marktconsultatie werden samen met de input van AIV en de PIO-
projectbegeleiding verwerkt tot het finale advies in dit rapport. 

 

4 WENSEN VAN STAKEHOLDERS & BEHOEFTEBEPALING 

4.1 AFDELING INFORMATIE VLAANDEREN 

Via aanwending van Artificiële Intelligentiemodules zou men de contactenstroom, waar mogelijk 
en relevant, inhoudelijk én in real-time wensen te interpreteren en manipuleren met de bedoeling 
de dienstverlening te automatiseren, ongeacht het kanaal waarlangs de vraag binnenkomt. Zo 
worden bijvoorbeeld de antwoorden ‘manueel’ gegenereerd, ondanks de voorspelbaarheid van 
vraag en antwoord (binnen de meest courante topics). Ook streven naar een hogere graad van 
self-service door de burger is hierbij inbegrepen.  

Een andere centrale opdracht van AIV is om diensten te ontlasten zodat zij kunnen focussen op 
beleid en behandelen van dossiers en om overheden te ondersteunen in het aanbieden van 
persoonlijke ondersteuning door centrale kennis en infrastructuur. Momenteel worden zo’n 28% 
van de behandelde vragen geëscaleerd door voorlichters naar ambtenaren met een 
domeinexpertise. Ook hier schuilt een potentiële efficiëntiewinst. 

Tenslotte levert het erg brede domein van informatieverstrekking een uitdaging voor de voorlichter 
(= de ‘operator’ in het Contactcenter). 
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Hiervoor kunnen verschillende use cases worden gedefinieerd (zie verder) die op vier belangrijke 
beoordelingscriteria worden geëvalueerd. Samen duiden ze de urgentie of het belang van elke use 
case. 

• Verbeterpotentieel correctheid dienstverlening op basis van bestaande klantfeedback, 
voorlichtersinzichten en interne evaluatieprocedures 

• Verbeterpotentieel kwaliteit dienstverlening op basis van bestaande klantfeedback, voorziene 
tijdwinst per contact (beschouwd als een niet-financieel voordeel voor de vraagsteller) of 
andere 

• Verbeterpotentieel kostenstructuur organisatie, met oog voor het aantal betrokken 
medewerkers, financiële impact en andere 

• Verbeterpotentieel organisatie dienstverleners, in concreto de planbaarheid, verminderde 
opleidingsperioden, meervoudige inzetbaarheid en andere 

Ten slotte beschikt de organisatie over een bepaald ontwikkel1- en aankoopbudget dat kan 
aangewend worden indien zij beslist om over te gaan tot verderzetting van de implementatie. 
Hierin dienen zij afwegingen te maken in de verkozen oplossing om de verschillende 
beslissingsparameters te maximaliseren. 

4.2 IN2COM 

Deze organisatie is meerjarig gecontracteerd door AIV om de eerstelijnsafhandeling te doen van 
inkomende vragen. Om hun rol als performant dienstencentrum te kunnen blijven vervullen, zijn 
zij op zoek naar technologieën en methodes die hen in staat stellen om hun functie beter en sneller 
uit te voeren, maar ook om meer inzicht te verkrijgen in de achterliggende hefbomen die de 
klanttevredenheid verder kunnen vergroten. 

Aangezien mogelijke oplossingen veel impact kunnen hebben op de IT-processen in het bedrijf, 
zal de compatibiliteit met de huidige software primordiaal zijn. Onder bepaalde voorwaarden is 
In2com ook geïnteresseerd om (als cofinancierder) betrokken te worden bij het ontwikkel- en 
implementatietraject. Deze voorwaarden dienen bij afsluiting van dit verkennend proces te worden 
besproken. 

4.3 MARKTPARTIJEN 

Voor de potentiële marktpartijen is het erg belangrijk om voldoende potentieel te identificeren in 
gelijkaardige toepassingen en sectoren om het valorisatiepotentieel voor de industrie te vrijwaren. 
Het betreft hier het matchen van enerzijds AI-technologieën met een voldoende hoge mate van 
Technology Readiness Level (TRL) met de concrete vraag uit Informatie Vlaanderen (die kan 
afwijken van die van de spillover applicaties; buiten het specifieke domein van een callcenter). 

 

 

                                                      

 

 
1 Mede gehefboomd door EWI-PIO 
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5 INSPIRATIE- EN REFERENTIECASES 

Innovaties in de context van contact centers en klantinteracties (met overheden) zijn 
alomtegenwoordig. We verzamelden enkele inspirerende voorbeelden als onderdeel van het 
vooronderzoek. 

1. De Gemeente Nijmegen werkt met Telios (Telecats) om contacten af te handelen. Bij het 
routeren van gesprekken wordt op basis van de vereiste skills en prioriteit, een vrije 
medewerker gezocht. Burgers die naar de gemeente bellen, kunnen een vraag inspreken 
waarna het spraakherkenningssysteem de eenvoudige vragen zelf beantwoordt en de 
complexe vragen op basis van het onderwerp doorzet naar de juiste medewerker. Dit 
instrument biedt een snellere en betere classificatie tegenover IVR-keuzemenu’s (90% vs 
60%). Ook in het buitenland vinden we verscheidene gelijkaardige dienstverleners. Nuance 
(www.nuance.com) voorziet NLP-gebaseerde IVR’s, tekst-to-speechmodules en 
aanpalende diensten voor contactcentra. 
Bron: https://www.telecats.nl/cases-nieuws/gemeente-nijmegen/ 

2. Bij de Gemeente Zwolle maakt men met een aanpalend Telios-pakket gebruik van taal- en 
spraaktechnologie waardoor opgenomen gesprekken kunnen worden geanalyseerd op 
basis van de inhoud en emotie van het gesprek. Dit kan worden gebruikt voor gespreks- en 
procesoptimalisatie en training/ondersteuning door supervisors. 
Bron: https://www.telecats.nl/oplossingen/contact-center/ 

3. Bij de (Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland werd geëxperimenteerd met een 
Facebook Messenger Chatbot. Deze chatapplicatie moest automatisch antwoorden 
genereren op vragen omtrent kinderbijslag. Na een testperiode is besloten om de chatbot 
weer offline te halen. 
Bron: https://novum.nu/de-chatbot/ 

4. In samenwerking met het Datalab en TOP4 (Talent Ontwikkel Programma) van de SVB 
heeft Novum een design sprint uitgevoerd om een beter inzicht te verkrijgen in de 
klanttevredenheid van telefoongesprekken aan de hand van speech-to-text. De 
performantie van het experiment wordt niet online meegedeeld. 
Bron: https://novum.nu/speech-to-text/ 

5. Engelstalige software-oplossingen zijn vaak erg performant in geavanceerde NLU (natural 
language understanding). Zo levert het bedrijf Avaamo AI-oplossingen met automatische 
spraakherkenning met een word error rate (WER) van minder dan 5%. Hierdoor kunnen deze 
oplossingen gesprekken voeren met onderbrekingen, meervoudige vragen en topic-
switches voor vloeiende geautomatiseerde gesprekken. De software is beschikbaar als 
cloud-oplossing, maar kan ook geïntegreerd worden achter de firewall van het 
contactcenter. 
Bron: https://avaamo.ai/conversational-ivr/  

6. Ook Google levert met DialogFlow AI-oplossingen voor contact centers. De cloud-
toepassing volgt (of leidt) het gesprek en bepaalt automatisch het onderwerp (parsering) 
om zo snel de antwoorden te vinden die de klanten willen. Als tijdens een gesprek een 
menselijke medewerker van de klantenservice nodig is (human-in-the-loop), laat de AI van 
Agent Assist de medewerker van de klantenservice automatisch artikelen en 

http://www.nuance.com/
https://www.telecats.nl/cases-nieuws/gemeente-nijmegen/
https://www.telecats.nl/oplossingen/contact-center/
https://novum.nu/de-chatbot/
https://novum.nu/speech-to-text/
https://avaamo.ai/conversational-ivr/
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kennisdocumenten zien op basis van het gesprek. Google’s STT-engine staat volgens 
adepten momenteel nog niet helemaal op punt om Vlaamse dialecten te interpreteren, 
maar verzamelt snel veel data om de algoritmes verder te trainen. 
Bron: https://cloud.google.com/solutions/contact-center/  

7. IBM levert met Watson Assistant ook reeds jaren een AI-gestuurde chatbot die complexe 
handelingen de baas kan, inclusief intent recognition, entity extraction, ambigue vragen etc. 
Ook hier is een automatische escalatiefunctie ingebouwd, die de vraagsteller in contact 
kan brengen met een operator, wanneer dat nodig is op basis van het sentiment of op 
thematische basis. Met Dialog Skill (onderdeel Watson) kunnen gebruikers ook op een 
gebruiksvriendelijke wijze dialoog-flows opbouwen zonder dat er een IT-expert betrokken 
hoeft te zijn. 
Bron: https://www.ibm.com/cloud/watson-assistant/  

8. Andere data-reuzen zoals Facebook (wit.ai), Microsoft (LUIS), Amazon (Lex) investeren 
ook in voicebot-technologie via acquisities en/of ontwikkelen eigen CPaaS-oplossingen 
(Communications Platform as a Service). 
Bron: https://cogint.ai/vocebot-ai-in-the-call-center/ 

9. Ook in het start-uplandschap bieden bedrijven specifieke oplossingen aan voor contact 
centers. EpiAnalytics maakt gebruik van big data om klantfeedback via verscheidende 
kanalen (enquêtes, sociale media, klachten, call logs etc) te verwerken tot inzichtelijke info 
om de klantervaring verder te verbeteren. Deze informatie wordt momenteel vaak 
ongestructureerd bewaard en met steekproeven verwerkt, wat met AI-processing van die 
big data kan aangepakt worden. EpiAnalytics biedt ook sentimentanalyse aan via NLP.  
Bron: https://www.epianalytics.com/contact-center  

10. Ook in België verschijnen bedrijven met toegewijde diensten voor callcentra en chatbot 
frameworks. Bedrijven als Oswald (www.oswald.ai), Clever (www.clever.be) en Chatlayer 
(www.chatlayer.ai) bouwen conversational apps en Faktion (www.faktion.com) is 
vergevorderd met de ontwikkeling van een Vlaamse STT-module. 

11. Ten slotte ontwikkelde de KU Leuven samen met de Universiteit Gent en imec ‘SPRAAK’ 
(Speech Processing, Recognition and Automatic Annotation Kit). Deze open source-
webtoepassing voor speech recognition focust zich op het Vlaams als taal en biedt gratis 
functies aan als spraaktranscriptie, alignering en foneemherkenning. Hiermee worden 
aanvaardbare WERs bereikt, en met de toepassing kunnen commerciële partijen verder 
STT voor het Vlaams optimaliseren. 
Bron: https://www.spraak.org/ 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.google.com/solutions/contact-center/
https://www.ibm.com/cloud/watson-assistant/
https://cogint.ai/vocebot-ai-in-the-call-center/
https://www.epianalytics.com/contact-center
http://www.oswald.ai/
http://www.chatlayer.ai/
http://www.faktion.com/
https://www.spraak.org/
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6 POTENTIËLE ONTWIKKELPROJECTEN OP BASIS VAN BEHOEFTEANALYSE 

6.1 USE CASE 1: GEAUTOMATISEERDE VRAAGCLASSIFICATIE (CHATBOT UX) 

6.1.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Momenteel dienen gebruikers van de 1700-infolijn bij aanvang een keuzemenu met 
stemcomputer (Interactive Voice Response; IVR)2 door te lopen dat hun informatievraag digitaal 
kan kanaliseren naar de voorlichter met de juiste achtergrondkennis. Deze keuzemenu’s vormen 
echter een slechte gebruikerservaring en leveren niet steeds de gewenste triage op omdat 
inbellers het keuzejargon niet steeds ten volle begrijpen. Zonder IVR echter belanden 
informatiezoekers slechts in een kwart van de gevallen bij een geschikte voorlichter. 

6.1.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Het doel van deze use case is het verbeteren van de klantervaring door de IVR te vermijden en een 
fijnmazigere, snellere en meer correcte triage naar voorlichter te realiseren (skill-based routing). 
Naast de voordelen voor de informatiezoeker, kunnen ook financiële doelen meespelen doordat 
minder doorschakelingen nodig zijn of er rechtstreeks kan geëscaleerd worden naar een 
themaspecialist door een bot. Momenteel dient in ± 28% van de gevallen geëscaleerd te worden 
omdat de eerstelijnsvoorlichter de vraag niet afdoende kan beantwoorden.  

Als uitdaging is het te verwachten dat speechbots het moeilijk kunnen hebben met de diversiteit 
aan stemmen en dialecten. Daarnaast zal ook niet elk contact zijn vraag naar informatie helder 
kunnen formuleren zonder verhelderende bijvragen. 

6.2 USE CASE 2: VRAAGTRANSCRIPTOR (CONVERSATION ANALYSIS CALLS) 

6.2.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Momenteel worden mails en chatberichten integraal gedocumenteerd. Deze documentatie kan 
eventueel gebruikt worden voor analyses of als input voor algoritmes met verschillende 
doeleinden. Chat (3%) en mails (7%) vormen samen echter slechts zo’n 10% van alle inkomende 
tickets. Voor het overgrote deel van de conversaties (via telefoon) is dus geen integrale 
documentatie van de gestelde vraag beschikbaar. De ingevulde tekst die in het CRM-systeem 
terecht komt, is een erg beknopte, gefilterde en geïnterpreteerde vraagcaptatie door de voorlichter. 

6.2.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Deze use case levert op korte termijn een voordeel op voor de rapportering door de voorlichter, die 
via speech-to-text de CRM-toepassing al deels kan laten invullen (bv. het automatisch genereren 
van het vraagveld). Op langere termijn vormt deze toepassing met speech-to-text een 
noodzakelijke stap om andere use cases mogelijk te maken. Rapportering naar de opdrachtgever 
(AIV) over thematische trends en woordgebruik van de burger zou ontsloten kunnen worden. 

                                                      

 

 
2 IVR; telefonische toepassing om opdrachten via telefoontoetsen (DTMF) of de stem door een computer uit te laten voeren 
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Momenteel is men hiervoor afhankelijk van de interpretatie en uitgetypte rapportering door de 
voorlichter. 

Een uitdaging bij deze ontwikkeling is het trainen van de STT-software die met verschillende 
dialecten moet kunnen omgaan. We merken dat de accuraatheid van zulke software al achteruit 
gaat wanneer men met een ‘Nederlands’ getrainde bot werkt in plaats van een ‘standaard Vlaams’ 
lexicon. Ook anderstaligen die Nederlands spreken, vormen een belangrijke doelgroep voor 
bepaalde behandelthema’s. 

Verder is de audio-kwaliteit van een telefonische oproep typisch redelijk laagwaardig. Een mono-
kanaal in plaats van stereo, audiocompressie en achtergrondruis vormen inherente uitdagingen 
voor het bouwen van een performante Vlaamse STT-module. 

Ten slotte vormt ook de selectieve filtering van persoonlijke gegevens een belangrijke uitdaging. 
Momenteel worden gegevens zoals adressen, telefoonnummers, rijksregisternummers en 
dergelijke niet gedocumenteerd in het CRM-systeem. Indien het vraagveld de integrale transcriptie 
zou vormen van een gesprek, dient hier zorgvuldig mee omgesprongen te worden. 

6.3 USE CASE 3: ANTWOORDSUGGESTOR (SOLUTION PREDICTION) 

6.3.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Deze use case is relevant voor zowel de chat, mail als telefoons. Voor elk van deze kanalen moet 
de voorlichter momenteel de vraag capteren en daar naar eigen goeddunken geschikte 
zoektermen voor formuleren, die hem/haar naar de antwoordpagina met scripts stuurt. Deze 
activiteit vereist een getrainde voorlichter. In het geval van een telefonisch gesprek, is het instant 
behandelen van vraag tot oplossingsscript ook van belang voor de klantervaring. 

Voorlichters worden regelmatig geconfronteerd met gelijkaardige vragen en keren daarom vaak 
terug naar hetzelfde script. Voor een gelijkaardige vraag kan in sommige gevallen bij verschillende 
voorlichters misschien een ander deelscript gebruikt worden om de vraag te beantwoorden. Dit 
kan leiden tot een verlies aan consistentie en kwaliteit van het antwoord. 

6.3.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Deze use case heeft als doel om (gedurende het gesprek) het gesprek te kunnen interpreteren 
(intent recognition) en automatisch correcte deel-antwoorden te suggereren. Voor mails en chat 
gebeurt dat via tekstanalyse, terwijl in telefoongesprekken eerst de tussenstap via STT wordt 
toegepast. Indien bepaalde tags kunnen gedistilleerd worden uit een gesprekstekst, kan opnieuw 
fijnmaziger geannoteerd worden en kunnen meer uniforme antwoorden gegeven worden, 
onafhankelijk van de voorlichter. In mails en chats zouden hierbij zelfs templates automatisch 
kunnen gesuggereerd worden, waardoor vragen nog sneller beantwoord kunnen worden. 

In de eerste fase dienen de scripts (+3000) voorzien te worden met relevante tags. Hiervoor kan 
een eerste proefproject gebruik maken van de huidige rapporteringsexports van chatberichten en 
de koppeling van bepaalde vragen met antwoordscripts. Het uitwerken van deze use case zou op 
zijn beurt weer als bouwsteen kunnen gebruikt worden voor meer complexe AI-diensten. 

De rol van de voorlichter als kwaliteits-assessor in de eerste fase van deze realisatie is cruciaal. 
Hij of zij zal namelijk moet oordelen of de voorgestelde antwoorden inderdaad overeenkomen met 
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het antwoord dat zou moeten voorgelicht worden. Een menselijke overruling van de query kan dit 
systeem verder trainen naar een verbeterde performantie. 

6.4 USE CASE 4: BIJVRAAGSUGGESTOR (CONVERSATION GUIDANCE) 

6.4.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Voorlichters starten hun contactafhandelingsopdracht na een rotatie door het CTI-systeem 
(Computer Telephony Integration) met IVR waardoor het behandelthema reeds gekend is. De 
chat- en mailwidgets op themapagina’s van www.vlaanderen.be voeden via API’s ook het 
doorsturen naar een geschikte voorlichter. Dan gaat deze in gesprek met de informatiezoeker en 
stelt hij of zij bijvragen om de vraag ten gronde te begrijpen en een passend antwoord te kunnen 
formuleren. Voorlichters worden getraind op het stellen van de juiste bijvragen, maar het 
optimaliseren daarvan blijft een subjectief gegeven, afhankelijk van verschillende factoren. Zeker 
in het geval van geschreven communicatie, leidt het stellen van bijvragen tot een substantiële 
vertraging op de totale bestede tijd en de doorlooptijd per ticket. Telefoongesprekken worden 
gemiddeld afgerond op 240 seconden, terwijl chatgesprekken gemiddeld 415 seconden in beslag 
nemen. 

6.4.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Voortbouwend op de uitgewerkte use cases van ‘vraagtranscriptor’ en ‘antwoordsuggestor’ zou een 
AI-module de meest geschikte bijvragen kunnen suggereren aan een voorlichter gedurende zijn 
interactie met een vraagsteller. Ook voor deze use case analyseert de AI-module de reeds 
verkregen informatie, en vergelijkt hij deze met benodigde info (tags) om een geschikt antwoord 
te kunnen formuleren (de ‘waarschijnlijksgraad van juistheid’ van een antwoord kan indicatief 
worden weergegeven, en steunt op de zogeheten ‘similarity measure’). Indien deze oplossing 
performant werkt, zou een betere annotering en kortere doorlooptijden van de tickets kunnen 
bekomen worden.  

In een chat-omgeving zou een chatbot in een welomlijnd scenario ook automatisch deze vragen 
kunnen stellen, als een voorbereidende triage voor een voorlichter, of op termijn zelfs volledig 
automatisch, zonder human in the loop. 

Ook voor de betrokken redactieploeg bij AIV zijn deze inzichten relevant om een verfijning te 
realiseren van de te geven antwoordscripts.  

6.5 USE CASE 5: FORECASTING 

6.5.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Op heden gebeurt plannen van personeelsbezetting op basis van historische data, aangevuld met 
inschattingen uit voorzienbare acties vanuit de Vlaamse Overheid, die leiden tot een verhoogde 
stroom tickets. Het inschatten van deze event-based hoeveelheden is echter niet eenvoudig, en 
wordt ook beïnvloed door financiële argumenten, waardoor het eerstelijnsadvies soms 
onderbemand is, en waaronder de kwaliteit van de dienstverlening naar de burger lijdt. 

Gemiddeld gezien is de speling van onder- of overbemanning niet groter dan 5% (actuele aantal 
tegenover ideale aantal voorlichters), waardoor het verbeterpotentieel van deze use case ook 
beperkt blijft.  

http://www.vlaanderen.be/
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6.5.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Door een fijnmazigere planning en een inschatting van de te verwachten behandelthema’s, kunnen 
de juiste profielen ingeschakeld worden wanneer dat nodig is, in een accuraat forecasting model. 
Hiermee kan een betere balans bekomen worden tussen kwaliteit van de dienstverlening 
(doorlooptijden tickets) en uitgaven aan het eerstelijnsadvies. De ontwikkeling van deze oplossing 
vergt desalniettemin andere aspecten van het AI-domein, dan deze gerelateerd aan de NLP-
technologie. Daarnaast blijft de accuraatheid van de voorspelling deels afhankelijk van de 
alertheid van beleidsmedewerkers om verwachte events nauwkeurig door te geven in de planning. 

6.6 USE CASE 6: SENTIMENTANALYSE 

6.6.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Klanttevredenheid (customer satisfaction – CSAT) wordt momenteel gemeten met specifieke 
tools. Er wordt na een afgehandelde vraag verzocht aan de informatiezoeker om ofwel een kleine 
enquête (via Survey Monkey) in te vullen, een chat prompt door te lopen, of een IVR-module met 
vier vragen door te lopen. De voltooiingsgraad van de CSATs is echter slechts zo’n 20% en bevat 
geen vrije invulvelden. Daarnaast vullen vaker afgehandelde contacten met een uitgesproken 
(positieve of negatieve) mening deze CSATs in. Hierdoor is het inzicht over de kwaliteit van 
dienstverlening eerder beperkt. 

Naast deze CSATs gebruikt de Vlaamse Overheid een objectief kwaliteitsmanagementproces, dat 
ze gebruikt ter controle bij het eerstelijnsadvies (in dit geval In2com). Dit proces focust zich echter 
vooral op het controleren of de procedures gevolgd zijn zoals ze zijn voorgeschreven. Ook dat 
geeft geen rechtstreeks en diepgaand inzicht in de ware kwaliteit (hier meerbepaald 
‘tevredenheid’) van de dienstverlening. 

6.6.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Indien sentimentanalyse zou kunnen worden toegepast om geautomatiseerd naar 
klanttevredenheid te peilen, dan zou men een derde belangrijke pijler kunnen gebruiken om de 
dienstverlening te evalueren (naast CSATs en het kwaliteitsmanagementproces). In deze case zou 
elke vraagsteller kunnen geanalyseerd worden, en zou deze achteraf geen tijd moeten investeren 
in een CSAT. 

Deze use case lijkt vooral toepasbaar in telefonische gesprekken, waar de communicatie ‘rijker’ is. 
In chat en mails heeft men minder triggers om een eerlijke analyse van de tevredenheid te maken. 
Anderzijds zal ook hier weer het ijken van de analysetool een belangrijke uitdaging worden 
aangezien de module geen persoonsgebonden trainingsdata kan aanwenden. 

6.7 USE CASE 7: GEAUTOMATISEERD ANTWOORDEN VOORLEZEN 

6.7.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

Wanneer de vraag naar informatie voldoende duidelijk is, gaat een voorlichter over tot het geven 
van de juiste informatie. Hiervoor maakt deze gebruik van een intern platform, dat toegankelijk en 
doorzoekbaar wordt gemaakt, na het invullen van de juiste zoektermen in de CRM-module. 
Wanneer de juiste pagina met informatie geopend is, interpreteert de voorlichter de informatie en 
maakt hij deze over aan de vraagsteller. Hiervoor gebeurt als het ware een vertaalslag, van 
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geschreven redactionele tekst naar spreektaal, of naar een tekst die in een gemaild antwoord 
natuurlijk aanvoelt. Het spreekt voor zich dat deze vertaalslag een zekere finesse vraagt, maar ook 
een vertragend effect heeft op de doorlooptijd van een ticket. 

6.7.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Zodra het juiste antwoord is gedetecteerd door de voorlichter, kan die een text-to-speech bot 
inschakelen om het antwoord voor te lezen en over te gaan tot het beantwoorden van een ander 
ticket.  

Hiervoor zouden echter allereerst de scripts verder moeten worden uitgesplitst in deelantwoorden 
en moeten worden herschreven om natuurlijk te klinken in een letterlijk voorgelezen tekst. 
Aangezien het aantal script omvangrijk is, zou in de eerste fase gestart kunnen worden met de 
meest voorkomende vragen en antwoorden. 

In dit systeem spreken we niet meer over een ‘human in the loop’ en moet de zelfstandigheid van 
de bot dus gegarandeerd worden. Dit vormt een belangrijke struikelblok wanneer de vraagsteller 
niet tevreden is met het antwoord en/of nog andere bijvragen stelt. In dat geval moet een 
voorlichter hoogstwaarschijnlijk opnieuw overnemen en mist deze de context van het 
voorafgaande gesprek. 

6.8 USE CASE 8: GEAUTOMATISEERDE MAIL-TOLK 

6.8.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE 

In bepaalde gevallen worden mails in het Frans of Engels gestuurd naar het contactcenter. Deze 
mail worden dan geëscaleerd. Hierdoor wordt niet enkel de expert onnodig belast met escalaties, 
maar wordt ook de vraagsteller trager van antwoord gediend. 

6.8.2 DOEL & UITDAGINGEN 

Met de aanwezigheid van performante vertaalsoftware (bv. Google Translate of Deepl) zou deze 
use case effectiever kunnen afgehandeld worden. Daarnaast zouden eventueel ook een grotere 
variëteit aan talen kunnen behandeld worden. Met ingekoppelde vertaalsoftware in de processen 
van het contactcenter, kan deze mail vertaald worden naar het Nederlands, en kan de voorlichter 
ook een antwoord formuleren in het Nederlands, dat daarna meteen terug vertaald wordt naar de 
taal van de vraagsteller. 

6.9 OVERZICHT USE CASES 

6.9.1 VISUEEL OVERZICHT FLOW CALL CENTER 

In deze twee figuren wordt zowel de huidige procesflow beschreven als de potentiële toekomstige 
situatie. Daarbij werd aangeduid welke use case op welk onderdeel in zou grijpen.  

In figuur 1 wordt de huidige procesflow in detail toegelicht. We zien een front-end interactie tussen 
het contact dat informatie zoekt en de 1700-lijn. In stap 1 komt de beller in contact met een IVR, 
die na een rudimentaire vraagstelling doorschakelt naar een geschikte operator (voorlichter). Deze 
voorlichter krijgt een CRM-scherm te zien waarop het behandelthema reeds automatisch werd 
ingevuld aan de hand van de IVR-gegevens.  
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In een gesprek met de vraagsteller (stap 2) noteert de voorlichter de vraag in het vraagveld in de 
CRM en vertaalt hij deze vraag naar een zoekterm/query. Er kan eventueel ook geëscaleerd 
worden naar een bevoegde ambtenaar indien het duidelijk is dat de vraagsteller specifieke 
informatie zoekt, die niet kan of mag gegeven worden door de voorlichter.  

Wanneer de query is ingegeven, verschijnen mogelijke hits vanuit het CMS (content management 
systeem), die de voorlichter (na het aanklikken) brengen naar de desbetreffende site met 
informatie. Voor complexe thema’s, dienen voorlichters ook op deze site nog verder te navigeren 
om het specifieke antwoord te vinden. 

In stap 3 wordt een antwoord gedistilleerd uit het CMS en mondeling toegelicht door de 
voorlichter. Deze gaat na of de vraagsteller geholpen is met dit antwoord en annoteert erna de 
CMS-pagina aan het contact-ticket vooraleer dit ticket op te slaan en een volgend gesprek te 
starten. Er kan natuurlijk ook weer geëscaleerd worden indienhet antwoord niet afdoende bleek, 
of het gesprek kan verdergezet worden, met een andere vraag van dezelfde beller. 

De beller kan daarna gevraagd worden om een (IVR-bot) tevredenheidsenquête in te vullen, die 
ook gecapteerd worden in hetzelfde ticket. De opgeslagen tickets van de contacten worden 
daarna gebruikt voor de planning van voorlichters op te stellen en om tevredenheidsanalyses en 
kwaliteitsrapporteren te genereren. 

  
Figure 1: Huidige procesflow van het contact center bij een telefonisch contact 
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In figuur 2 zien we dezelfde procesflow met een extra laag toegevoegd. Het gaat om de AI-
opportuniteiten die binnen het huidige kader kunnen gegenereerd worden. Deze zijn gebaseerd 
op het overzicht van use cases uit hoofdstuk 7.  

De blauwe gestipte lijnen duiden aan waar een huidige procesflow performanter kan gemaakt 
worden met de implementatie van AI-oplossingen. Een volle blauwe lijn duidt een potentiële, 
nieuwe procesflow aan. Voor meer detail in verband met de uitdaging bij elk van deze AI-
opportuniteiten, verwijzen we naar de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 7. 

 

 
Figure 2: AI-opportuniteiten (use cases) voor het contact center bij een telefonisch contact 

 

 

6.9.2 BEOORDELINGSCRITERIA 

De hierboven vermelde use cases werden vermeld in orde van hun relatieve prioriteit. Hiervoor 
werd een geijkte beoordelingsschaal gebruikt. Deze schaal werd door de verschillende interne 
betrokken partijen ingevuld en uitgemiddeld. Deze scoring diende daarna als input in een 
groepsdiscussie, waarbij de relatieve prioriteiten bevestigd worden door het projectteam. 
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Score Kwaliteit Kostenstructuur Planbaarheid 
0 Geen impact op kwaliteit van de 

dienstverlening of de gegeven antwoorden 
Geen impact op kostenstructuur van de 
organisatie 

Geen impact op planbaarheid van dienstverleners 

1 Beperkte impact (<10% tijdswinst per 
contact; lage urgentie vanuit klant- & 
operatorfeedback) 

Beperkte impact (<10% van werknemers 
betrokken bij veranderingen; <10% financiële 
efficiëntieverbetering) 

Beperkte impact (realiseert max. 25% over- of 
onderbezetting op >90% van de werkdagen) 

2 Merkbare impact (10-30% tijdswinst per 
contact; gemiddelde urgentie vanuit klant- & 
operatorfeedback) 

Merkbare impact (10-30% betrokken 
werknemers; 10-20% financiële 
efficiëntieverbetering) 

Beperkte impact (realiseert max. 10% over- of 
onderbezetting op >90% van de werkdagen) 

3 Uitgesproken impact (>30% tijdswinst per 
contact; hoge urgentie vanuit klant- & 
operatorfeedback) 

Uitgesproken impact (>30% betrokken 
werknemers; >20% financiële 
efficiëntieverbetering) 

Beperkte impact (realiseert  max. 5% over- of 
onderbezetting op >90% van de werkdagen) 

 

6.9.3 PRIORITEITEN & WENSELIJKHEID 

Deze schaal werd door de verschillende interne betrokken partijen ingevuld en uitgemiddeld. Deze 
scoring diende daarna als input in een groepsdiscussie, waarbij de relatieve prioriteiten bevestigd 
worden door het projectteam. Het resultaat van deze oefening staat hieronder weergeven.  

 

Use case Doel Kwaliteit Kosten-
structuur 

Plan-
baarheid TOTAAL 

Geautomatiseerde vraagclassificatie 
(Chatbot Ux) via speechbot bij 
(telefonische) intake 

Ux verbeteren door IVR vermijden, 
fijnmazigere/snellere triage naar voorlichter of 
minder doorschakelingen (of rechtstreekse 
escalatie door bot), kortere afhandeltijden via 
deels automatisch CRM invullen (bv. 
behandelthema) 

   

PRIORI 

Vraagtranscriptor  
(Conversation analysis calls): Telefonische 
gesprekken via STT omzetten en benutten 
als input voor CRM-rapportering 

CRM-rappportering automatiseren (tijdswinst) 
en detailleren (trends opvolgen); vraagstelling 
(+tags) documenteren in woordgebruik van 
burger 

   

PRIORI 

Antwoordsuggestor chat  
(Solution prediction): Automatisch 
genereren van correcte deel-antwoorden 
voor operator via real-time 
interpretatie/intent recognition van 
chatgesprek (en permanent verfijnen via 
feedback) 

Snellere antwoord- en kortere doorlooptijden; 
fijnmazigere annotering en meer uniforme 
antwoorden en gelijklopende tone of voice (in 
rapportering) 

   

PRIORI 

Antwoordsuggestor mail  
(Solution prediction): Automatisch 
aanreiken van correcte deel-antwoorden 
voor operator via tekstanalyse van mail (en 
permanent verfijnen via feedback) 

Snellere antwoord- en kortere doorlooptijden; 
meer uniforme antwoorden en gelijklopende 
tone of voice (in rapportering) 

   

PRIORI 

Antwoordsuggestor calls 
(Solution prediction): Automatisch 
aanreiken van correcte deel-antwoorden 
voor operator via real-time analyse van 
gesprek (en permanent verfijnen via 
feedback) 

Snellere antwoord- en kortere doorlooptijden 
(geen zoekopdracht meer nodig); meer 
uniforme antwoorden en gelijklopende tone of 
voice (in rapportering) 

   

PRIORI 

Bijvraagsuggestor calls  
(Conversation guidance): Het suggereren 
van de meest gerichte bijvragen via 
opsplitsing en tagging van scripts om 
vraag en antwoord beter op elkaar te 
mappen 

Betere annotering en accurate dienstverlening 
(en richtlijnen voor antwoord-verfijning aan 
redactie) 

   

 

Bijvraagsuggestor chat  
(Conversation guidance): 

Kortere doorlooptijden en accuratere triage    
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suggererend/automatisch stellen van 
bijvragen als triage door chatbot 
Forecasting van binnenlopende vragen Betere planning van de juiste profielen en 

kostenoptimalisatie 
   

 

Sentimentanalyse Klanttevredenheid objectief en automatisch 
meten. (Verschil pinpionten tussen CSATs en 
QM-proces van AIV) 

   

 

Geautomatiseerde antwoorden voorlezen 
via chatbot/TTS 

Tijdswinst voor operator    
 

Geautomatiseerde mail-tolk Faciliteren van interactie met anderstaligen     

 

De Vraagtranscriptor werd momenteel opgevat als de use case waarbinnen de STT-module 
ontwikkeld zou worden. Alle use cases via telefonie (geautomatiseerde vraagclassificatie, de 
antwoordsuggestor en de bijvraagsuggestor) steunen op de performantie van deze STT-module. 
Derhalve moet de Vraagtranscriptor prioritair opgepikt worden als een te ontwikkelen use case. 

De Antwoordsuggestor voor zowel mail, chat als calls vormt een tweede belangrijke use case. 
Hiervoor is niet enkel een indexering van historische tickets via AI relevant, maar ook het 
annoteringsniveau voor vraag-antwoordparen. Dit laatste vormt een essentieel element om de 
performantie van het gehele systeem te verhogen en is momenteel reeds (deels) te realiseren in 
de nieuwste versie van de CMS-software (Drupal 8). Het brengt echter ook een substantiële 
werkbelasting mee voor de redactieploeg, die in de scipts zal moeten aanduiden of controleren 
waar een fijnmazigere annotatie wenselijk is. 

Tenslotte nemen we ook de geautomatiseerde vraagclassificatie (skill-based routing door 
voicebot) mee als een prioritaire use case.  

De Bijvraagsuggestor wordt verder niet weerhouden als een prioritaire use case. We verwijzen 
hiervoor enerzijds naar de geformuleerde uitdagingen bij de use case (7.4.2), naar een beperkte 
noodzaak van de projectleden (zie tabel 7.8.3) en tenslotte naar een beperkte 
maturiteit/performantie van beschikbare oplossingen. In concreto is natural language generation 
als technologie nodig om de benodigde context te verschaffen om ‘missing tags’ begrijpelijk aan 
te bieden aan voorlichters) – zie ook Hoofdstuk 8. Dezelfde technologie is ook een noodzakelijke 
bouwsteen voor de ontwikkeling van een geautomatiseerde gesproken antwoordbot. 

Ook de geautomatiseerde mail-tolk wordt verder niet weerhouden in dit onderzoek. Het aantal 
tickets dat hiermee effectiever worden behandeld kunnen worden, is gering. Daarnaast wordt het 
momenteel ook niet als prioritaire taak (strategische trade-offs in investeringen) beschouwd van 
de Vlaamse Overheid om burgers in vreemde talen te woord te staan. 

7 STAND VAN DE TECHNIEK & INNOVATIEDELTA 

[Hoofdstuk in opmaak] 

 

8 VOORGESTELDE OPLOSSINGEN 

[Hoofdstuk in opmaak] 
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9 SCENARIO’S & AANBEVELINGEN 

[Hoofdstuk in opmaak]  
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10 BIJLAGEN 

10.1 AFKORTINGENLIJST 

AI   Artificiële Intelligentie 

AIV   Afdeling Informatie Vlaanderen 

CMS  Content Management Systeem 

CPaaS  Communications Platform as a Service 

CRM  Customer Relationship Management 

CSAT  Customer Satisfaction 

CTI   Computer Telephony Interface 

EWI   Economie, Wetenschap en Innovatie (Vlaams Departement) 

IP   Intellectual Property 

IVR   Interactive Voice Response 

NLP  Natural Language Processing 

PIO   Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 

STT   Speech-to-text 

TRL   Technology Readiness Level 

TTS   Text-to-speech 

WER  Word error rate 

10.2 MORFOLOGISCHE KAART 

De morfologische kaart is bijgesloten als bijlage aan dit rapport. 

10.3 LIJST GECONTACTEERDE PARTIJEN 

Afdeling Informatie Vlaanderen - projectteam 

Brainjar - Tom Vermeulen 

Departement EWI - Piet Desiere 

Faktion - Jos Polfliet 

Imec - Michael Rademaker, Wouter Van Den Bosch en Joris Vanderschrick 

In2Com - Yannick Vidal 

Raccoons - Michiel Vandendriessche 

Reimagine - Lore Simons 

Roborana  - Mathias Fransen 

Telecats - Sander Hesselink 
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November 5   - Justin Mol 

 

 

 


