Structureel meer verkoop tijdens je klantcontact
Een integrale aanpak als motor voor commercie
Ambitie
Essent MKB wil graag haar dienstverlening via het
inbound telefoniekanaal naar het volgende niveau
brengen waardoor het commerciële bedrijfsresultaat van het kanaal structureel verbetert. Dit
vereist dat de MKB organisatie op een andere
manier gaat werken en dat teamleiders, coaches en
medewerkers in staat zijn om de klantbediening
commerciëler in te vullen.
De focus in deze case ligt op de belangrijke rol die
de coaches spelen in het realiseren van de
doelstellingen voor de ‘tone of voice’ Commercie en
Service.
Aanpak
De aanpak van EarlyBridge richt zich op de
ontwikkeling én onderlinge integratie van drie
pijlers om de commerciële kracht van de
verkooporganisatie te ontwikkelen:
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1. Gedrag
• Verkoop- en klantgerichtheidstechniek
effectief toepassen
• Intensieve coaching van de coaches

!

2. Besturing
• Bewustzijn impact besturing op alle niveau’s
van de organisatie

• Continue en visuele sturing naar
gedragsverandering

!

3. Ondersteuning
• De weg vrijmaken om het commerciële
succes te vergroten
• Hulpmiddelen ontwikkelen voor de
organisatie om klantgericht gedrag te
vertonen

Resultaten
Verkoop gestegen
Average Handle Time
stabiel of lager
Werkvreugde toegenomen

Onderdelen
Verkoopvaardigheden toegepast	
  
De afdeling heeft hun vaardigheden aangescherpt via een aantal
‘pressure cooker’ workshops waarin de klantbehoefte en klantgerichtheid centraal stond. Door middel van korte, praktijkgerichte
leerinterventies wordt klantgerichtheid een standaard in de werkwijze
van de medewerkers.	
  

Coach-the-coach en betrek de organisatie	
  
De coaches worden bewust gemaakt dat zij de medewerkers kunnen
ondersteunen in het ontwikkelen van het juiste gedrag. Middels
coaching on the job leren de coaches direct in te spelen op dilemma’s
die medewerkers tegenkomen in de praktijk. Tegelijkertijd wordt de
organisatie continue bewust gemaakt van het effect van deze nieuwe
manier van coachen.

Kritische succesfactoren

!
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Zichtbaarheid

Aandacht en aanwezigheid
van coaches op de
werkvloer waar ze hun rol
optimaal kunnen vervullen

Ruimte voor verandering

Échte verandering is
gerealiseerd door
commitment en voldoende
doorlooptijd

!

Successen vieren

Individuele en collectieve
verkoopsuccessen worden
gevierd op de afdeling om
succes zichtbaar te maken

Bekijk ook onze case:

EarlyBridge is een specialist in verandermanagement,
klantgerichtheid & klantbeleving.

	
  

Wij helpen organisaties om echt klantgericht te worden en
marketing-, verkoop-, en serviceresultaten te verbeteren.
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