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(1) Opnieuw gepland = je hebt de persoon aan de lijn en hij/zij vraagt om op een later tijdstip teruggebeld te worden
(2) Geen antwoord = de lijn gaat niet over naar een voicemail, de lijn wordt niet automatisch doorgeschakeld of de lijn wordt niet automatisch afgebroken
(3) Indien nodig, schrijf een nota voor de volgende contactonderzoeker die in contact zal treden met de persoon

Indien na 48 uur nog 
steeds geen succesvol 
contact is bekomen, 
gaat het dossier naar 
de Field Agents. De 

call agent dient GEEN 
verdere acties te 

ondernemen.

Bij het niet succesvol 
contacteren van een 
patiënt, nadat je alle 

telefoon nummers hebt 
doorlopen, komt het ticket 
terug terecht in de queue. 

Na 90 minuten zal deze 
opnieuw aangeboden  

worden met als doel een 
succesvol contact te 

bekomen.
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INTERACTION RULES + BUSINESS RULES
Voor Script 1a

3

Wrap-up codes script platformClosed with data

Closed without data

Contact heeft geantwoord / Le contact a 
répondu

Contact wil niet meewerken / Le contact ne veut pas 
collaborer

Probleem om te communiceren met contact / 
Problème de communication avec le contact

Verkeerde persoon / Mauvaise personne

Persoon werd al gebeld / Le contact a déjà été appelé

Geen test of negatieve test bij contact / Le contact n'a 
pas fait de test ou le test est négatif

Andere reden / Autre raison

Business result

! Agent has tried to reach contact several times on 
all numbers !

Er is bruikbare data voor 
verder contactonderzoek

Er wordt een veldagent 
gestuurd

Dossier wordt verder
onderzocht

Er wordt een veldagent 
gestuurdNo form
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INTERACTION RULES + BUSINESS RULES
Voor Script 1b, 2a, 2b, 3a, 3b
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Wrap-up codes script platformClosed with data

Closed without data

Contact heeft geantwoord / Le contact a 
répondu

Contact wil niet meewerken / Le contact ne veut pas 
collaborer

Probleem om te communiceren met contact / 
Problème de communication avec le contact

Verkeerde persoon / Mauvaise personne

Persoon werd al gebeld / Le contact a déjà été appelé

Andere reden / Autre raison

Business result

! Agent has tried to reach contact several times on 
all numbers !

Er is bruikbare data voor 
verder contactonderzoek

Er wordt een veldagent 
gestuurd

Dossier wordt verder
onderzocht

Er wordt een veldagent 
gestuurdNo form

1

2

Interaction Rules Business Rules

1

ACTION

No Answer

Voicemail

Bad number

Busy

Manual Reschedule


