
Case study

Resultaten

Ambitie

Bij een grote financiële dienstverlener is al een aantal 

stappen gezet om de organisatie van service naar 

meer focus op service en sales te krijgen. De 

organisatiestructuur is hierop aangepast. Ondanks veel 

management aandacht wil de cross- en deep sell niet 

stijgen. 

De introductie van een “next best sell” mogelijkheid in 

het klantbeeldsysteem voor de callcenter medewerkers 

is aanleiding om een veranderings- traject op te 

starten. Het agentgedrag moet draaien naar een 

“service leads to sales” mentaliteit. 

Het doel is om een verdrievoudiging van de verkopen 

te realiseren vergeleken met hetzelfde kwartaal een 

jaar eerder.

Aanpak

In eerste instantie is er veel focus op het opera-

tionaliseren van de next best sell leads en het coachen 

van de agents in het gebruik ervan. Via een multi-

disciplinair projectteam, met medewerkers van 

marketing intelligence (de dataminers) en de lijn, 

agents, supervisors en management is gewerkt aan 

het optimaliseren van de aanbevelingen voor klanten. 

De verkoopresultaten zijn 

in het eerstvolgende kwartaal 

met meer dan 400% gestegen 

Verkoop stijgt met meer 
dan 400% t.o.v. vorige

kwartaal

Winnaar National 
Contact Center 

Award 2005

Verkoopkracht contactcenters activeren

Van service naar service en sales

Dit zijn 1:1 gedataminde cross- of deepsell

mogelijkheden die getoond worden aan de agents als

er contact met de klant is. De kracht van het

multidisciplinaire team is dat er zeer korte lijnen zijn

tussen de gebruikers van de leads en de

ontwikkelaars.



Gebruikte methodieken

Kritische succesfactoren
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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.

‘Slimmere 
klantcontacten’

Delta Force

Discussie vooraf wegnemen 

door zinnen te laten test door 

collega’s

Intensieve 1:1 coaching

Door interne en externe sales 

coaches aanpassingen

sneller in cross-sell gedrag

door betere aansluiting bij de 

klant

Multidisciplinair team

Regelmatige aanwezigheid

van multidisciplinair

projectteam stimuleert en 

motiveert

Aansturing aanpassen

Enkele essentiële 

management KPI’s worden 

aangepast om ruimte te 

creëren voor creativiteit en 

tests ter ondersteuning van 

het nieuwe gewenste gedrag. 

Resultaat wordt dagelijks 

gemet-en en 

gecommuniceerd.

Travelling War Room

Eén van de methodieken die 

gebruikt wordt is de 

“Travelling War Room”. Deze 

bestaat uit projectteamleden, 

marketing intelligence 

medewerkers en 6 sales 

coaches die continu alle sites 

bezoeken.

Delta Force Team

Team met geselecteerde 

agents die nieuwe zinnen bij 

klanten uitproberen. Bij 

succes worden zij 

ambassadeurs van deze 

zinnen richting hun collega’s, 

zodat blijvende verandering 

doorgevoerd kan worden.


