
Quick scan 

Meerwaarde 

Hoe presteren uw verschillende distributie- en 
communicatiekanalen? En nog belangrijker: hoe is 
de onderlinge afstemming? Is er consistentie of 
zelfs synergie? Of doet het ene kanaal afbreuk aan 
het andere?  

De Channel Proficiency Scan geeft u snel ant-
woorden op deze vragen. Zo weet u in korte tijd in 
hoeverre de verschillende kanalen 'volwassen' zijn. 
En vooral: welke stappen u per kanaal moet zetten 
om volwaardige multi-channel klantprocessen in te 
richten.  

Cross-channel optimalisatie is het gebruiken van de 
beschikbare kennis in het ene kanaal om op een 
positieve wijze de kostenstructuur van de andere 
kanalen te beïnvloeden.  

Na de scan weet u welke acties er nodig zijn per 
kanaal om de performance te verhogen en hoe de 
kanalen met elkaar zouden moeten interacteren. 
Dit biedt mogelijkheden om de kanalen naar een 
nieuw plateau te brengen.  

 

 

 

 
 
 

      Totdat de email afdeling 
verbeterd is, bellen we op vragen via 
email terug. Dat voorkomt dat we op 
60% van de emails een reply krijgen  

Optimalisatie per kanaal  
van aangeboden producten  

en diensten 

Makretingcommunicatie 
activiteiten effectiever inzetten 

Channel Proficiency Scan 
Kanalen beter laten samenwerken 

 

!    Analyse van bestaande organisatiestructuur  
 en aansturing van de kanalen 

!    Hoe gebruiken klanten uw kanalen en waar  
 liggen tekortkomingen? 

!    In beeld brengen van kanaalovergangen; hoe  
 succesvol is elk kanaal? 

Manager Services 

Klantprocessen binnen de 
kanalen verbeteren 



EarlyBridge is een specialist in customer experience 
en één-op-één klantcontact. 
 
Wij helpen organisaties om echt klantgericht te worden 
en marketing-, verkoop-, en serviceresultaten te 
verbeteren. 
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www.earlybridge.com 
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‘Service Performance Scan’ 

1. Analyse van de kanalen + dataverzameling 

Channel Proficiency Scan 

Door middel van een uitgebreide data studie wordt per per kanaal inzichtelijk 
gemaakt welke klantvragen er zijn en waarom deze klantvragen in een specifiek 
kanaal terecht komen. Afhankelijk van beschikbare data wordt dit vertaald in 
verkoop, tevredenheid en kosten (per contact). Van elk kanaal wordt de 
volwassenheid bepaald op basis van beproefde review criteria. 

2. Interviews, opstellen channel maturity rapport en validatie 
De verzamelde data wordt gebruikt als input voor de ontwikkeling van de analyse per 
kanaal en de cross-channel capability analyse. De effectiviteit van bestaande 
activiteiten wordt inzichtelijk gemaakt. Dit rapport wordt aangevuld met resultaten 
uit interviews. Vervolgens worden de resultaten geverifieerd met het management 
team. De tussen-rapportage dient als input voor de eind rapportage en het Quick 
Win & Must-Do overzicht.  
 

3. Business case + Quick Wins & Must Do Report 

Het Channel development plan en het Quick-Win & Must-Do report zijn onderdeel 
van de eindrapportage. Door te kijken naar complexiteit van implementatie en de te 
verwachten opbrengsten op het gebied van kostenreductie en/of klanttevredenheid 
krijgt u per initiatief inzicht in haalbaarheid en effectiviteit. Na afloop heeft u een 
gedegen externe analyse . U kunt interne discussies over budgetten, prioriteiten en 
effectiviteit van bestaande acties snel de juiste richting geven. U bent in staat om met 
de bevindingen direct aan de slag te gaan om uw doelstellingen te realiseren.  
 


