
THUIS MÉT EEN
TEAMGEVOEL 

VERBONDEN BLIJVEN MET
KLANTCONTACT TEAMS OP AFSTAND.



Thuiswerken.  Voor klantcontact
teams tegenwoordig de
real iteit .  Sales ,  k lantenservice,
technische helpdesks,  a l lemaal
zi jn ze van de kantoorvloer
verplaatst  naar de
thuisomgeving.  

Onderzoek laat  z ien dat
werknemers in de toekomst
meer vanuit  huis  wi l len bl i jven
werken,  óók als  de
kantoorvloeren weer vol ledig
geopend worden.  

Daarmee is  de aansturing van je
klantcontact ingri jpend
veranderd.  

Ineens z i jn daar uitdagingen op
technisch vlak,  want heb je wel
voldoende hardware? Hoe
organiseer je  de distr ibutie van
deze spul len? En hoe
schaalbaar is  je
thuiswerkoplossing? 
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INLEIDING

Maar,  veel  belangri jker  nog;  het werken op afstand heeft  invloed op
hoe we met elkaar samenwerken.  Want hoe zorg je ervoor dat je
mensen zich in hun thuisomgeving toch verbonden voelen met je
organisatie? 

Hoe borg je dat de gezamenli jke doelstel l ingen helder op het netvl ies
bl i jven? En hoe vervang je de functie van je koff iemachine? Wat
wordt je  alternatief  voor dat epicentrum van het sociale kruisverkeer
in je  bedri j f?

In deze whitepaper geven we je negen t ips waarmee je ervoor zorgt
dat thuiswerken een team aangelegenheid bl i j f t .  

Op afstand,  maar tóch verbonden.



Samen starten is  samen
schitteren.  Creëer een vast
contactmoment aan het begin
van je dag of  shift  v ia
videoconferencing.  

Starten mensen versnipperd
over de dag,  kies dan het
moment waarop je de meeste
col lega’s  ‘ l ive ’  kunt treffen.  

De meeste meeting tools
stel len je in de gelegenheid om
je video meeting op te nemen,
anders kun je gebruik maken
van screen recording software.  

Dat wi l  je ,  omdat je dan later
startende col lega’s  kunt
informeren én je hele team
bovendien de mogel i jkheid
biedt al les nog even terug te
ki jken.  

Klantcontact teams doen er
goed aan de onl ine videosessie
te starten met aandacht voor de
resultaten tot  nu toe,  de aanpak
voor de komende dag en de
geldende KPI ’s .  

Afhankel i jk  van de grootte van
het team, voeg je daar nog een
rondvraag en/of  mogel i jkheid
tot reageren aan toe voor het
team. 
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TIP 1: SAMEN
STARTEN

Waarschi jnl i jk  beschik je  over
software waarmee je onl ine
samenwerken hebt geregeld.
Tools  als  Microsoft  Teams,
Google Meet (onderdeel  van
GSuite)  of  Zoom, die je  helpen
om videoconferencing en
informatiedel ing met je team
op een laagdrempelige manier
mogel i jk  te maken.  

Welke oplossing je ook
gebruikt ,  denk in ieder geval
goed na over hoe je met vragen
van je klantcontact teams om
wilt  gaan.  

Wat is  voor jouw organisatie het
best passende proces? 
Misschien is  je  team klein
genoeg om vragen één op één
te beantwoorden.  Dan is  dat
natuurl i jk  pr ima.  

Teams zi jn daarvoor echter al
snel  te groot .  Gevolg:  lang
wachten op een antwoord om
door te kunnen,  met nadel ige
gevolgen voor
klanttevredenheid en resultaat .

Gelukkig kun je het vraagproces
goed sturen.  We helpen je op
de volgende bladzi jde op weg
met wat r ichtl i jnen.

TIP 2: STUUR JE
VRAAGPROCES

Door de dag te starten zoals  je
dat gewend bent op locatie te
doen,  markeer je  voor je
thuiswerkers ook duidel i jker
de aanvang van de werkdag.
Je hebt daarmee direct z icht
op én gezicht bi j  je  team van
vandaag.
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Met een goed bi jgehouden interne
kennisbank,  intranet of
kennismanagementsysteem, zorg je
ervoor dat je medewerkers zelf
antwoorden kunnen vinden op veel
voorkomende eerstel i jnsvragen,  of
dat je snel  en gemakkel i jk kunt
verwijzen naar de juiste procedure of
het juiste antwoord.  

Maak resources vr i j  om deze
zelfredzaamheid te vergroten,  door
continu art ikelen toe te voegen en
bij  te werken.  Doel  is  om de grootste
groep vragen in deze categorie te
kunnen afwikkelen.

De kennis z it  vaak al  in je team. 
Zorg dus dat het voor je team
mogeli jk wordt om ook onderl ing
vragen aan elkaar te stel len,  l iefst  in
een één-op-veel  oplossing,  zoals  chat .  

Een chatgroep speciaal  ingericht voor
je team of project kan daarbi j  een
handige oplossing bieden.
Medewerker x stelt  een vraag,
medewerker y heeft  even geen
gesprek en deelt  een antwoord via de
chat,  al  dan niet na goedkeuring van
toegewezen moderators .

Zit  het antwoord bi j  een specif ieke
trainer of  supervisor? Zorg dan in
ieder geval  dat z i jn of  haar wachtri j
ook inzichtel i jk is .  Bi jvoorbeeld door
voor die vragen een aparte chatroom,
of een continu lopende videochat in
te r ichten.  

Medewerkers kunnen zo zien hoeveel
vragen er nog openstaan en of  de
supervisor in kwestie nog in gesprek
is .  Dat bepaalt  wat een handige
vervolgstap is :  later terugbellen,  toch
nog een keer die col lega om advies
vragen,  of  zelf  tot  een oplossing
komen. De input in deze chatgroep
dient als  mooie basis  om de zelfhulp
verder uit  te breiden;  veelgestelde
vragen verdienen een plekje op je
Interne kennisbank? intranet!

STUUR JE VRAAGPROCES

#1: ZELFHULP

#2: PEER EDUCATION

#3: INZICHT
IN DE WACHTRIJ
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Dat centrale tv-scherm met
wachtr i jen of  die ouderwetse f l ip-
over met streepjes achter je
naam: het is  er  al lemaal  even
niet .  Die high f ive na een goed
gesprek,  of  die motiverende
woorden om de mailbox nog
snel ler  met elkaar door te
werken,  het moet al lemaal  z i jn
digitale evenknie vinden.  

Het is  belangri jk  om dit  soort
boodschappen zelf  act ief  te gaan
zenden,  in plaats van de
resultaten al leen op een centrale
plek aan te bieden.  

Met het klaarzetten van een
dashboard,  graf iekje of  excel let je
doe je absoluut niet  voldoende
om je team betrokken te houden
bij  je  resultaten.  

Hoe dan wel?  

Stuur frequent de tussenstanden
door via jouw samenwerkingstool
én maak daar ook een
interpretatieslag bi j .  Dus benoem
die topper van een col lega.  Maak
duidel i jk  hoe die ene KPI in het
komende uur nog verder posit ief
kan worden beïnvloed.  Hoe de
mails  snel ler  afgehandeld
kunnen worden aan de hand van
je net gefabriceerde template.  
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HOE WERKT HIYA?
Door zelf  te zenden,
minimaliseer je  de kans op
interpretatieverschi l len én
weet je  zeker dat de resultaten
top of  mind bl i jven bi j  je  team.
Liefst  houd je dat ook nog een
beetje creatief ,  waarover in de
volgende t ip meer .

TIP 3: DELEN & VIEREN

TIP 4: FACILITEER
DE FUN!

De sfeer in je  team. Er  z i jn hele
boeken geschreven,  al leen al
over het effect  daarvan op je
resultaten.  Maar hoe zorg je
nou voor een mooie digitale
variant daarvan? 

De grenzen van je tools  én de
creativ iteit  van je team
bepalen samen de
mogel i jkheden om ook onl ine
een goede sfeer te creëren.  

We delen een paar ideeën
waarmee je vandaag al  voor
meer team spir it  kunt zorgen.
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Voldoende wegen naar Rome, dus laten we het in deze whitepaper vooral niet
hebben over de specifieke technische inrichting. Vooral belangrijk: zorg dat je
voldoende IT support klaar hebt staan, om je mensen in het zadel te krijgen én te
houden. 

Wanneer je medewerkers laat zwemmen kost dat meer dan omzet alleen; het is
bijzonder demotiverend om een uur naar je niet functionerende CRM software te
moeten staren. Productiviteit én moraal door het afvoerputje dus. 

Wanneer je support afdeling beschikt over beperkte capaciteit, kijk dan of je
specifieke kennis over de thuiswerkoplossing kunt inhuren, veelvoorkomende
problemen kunt helpen oplossen via video tutorials of een uitgebreide
kennisbank kunt aanleggen waarmee je medewerkers zelf aan de slag kunnen
met een issue. 

Houd vooral in het oog of het gemiste klantcontact je niet al snel meer kost, dan
het opleiden of inhuren van extra IT capaciteit.

TIP 5: VOLDOENDE SUPPORT

Met het ontbreken van je (volledige) kantoorruimte, is het lastiger geworden om
nieuwe medewerkers te laten landen in je organisatie. Cultuur, sfeer, fijne
collega's: je pikt het allemaal sneller op als je je er in kunt onderdompelen. 

Maar toch, onboarding op afstand is met wat aanpassingen in je traject goed voor
elkaar te krijgen. Zo kun je nieuwe collega's vragen basisinformatie actief op te
halen bij verschillende collega's via een videogesprek of telefoongesprek. Je kunt
nieuwe collega's duidelijk introduceren via je communicatiekanalen en een
digitale buddy's aanwijzen; een eerste aanspreekpunt voor vragen en
opmerkingen. 

En juist bij de groep nieuwe medewerkers promoot je natuurlijk actief het
bestaan van de digitale vrijdagmiddagborrel, de Whatsappgroepen en Snapchat.

TIP 6:SPECIALE AANDACHT VOOR
JE ONBOARDING
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Zo krijg je het zeker voor elkaar ook digitaal de unieke sfeer en cultuur
van jouw organisatie over te brengen. 

Mogelijkheden zijn legio, als je maar ook digitaal die nieuwe collega
omarmt!



TIP 7:  HOCUS FOCUS

In klantcontact is  focus extreem
belangri jk .  Een klant heeft  het
direct door als  je  bent afgeleid.
En die af leiding,  die l igt  thuis
natuurl i jk  nog veel  eerder op de
loer .  Die aandacht bi j  het werk
houden,  dat kun je gelukkig
trainen.  

Door je  medewerkers blogs,  v logs
of  quizzen aan te bieden,  bied je
handvatten waarmee je je  langer
kunt concentreren.  Wist  je  dat
het 23 minuten duurt  voordat je
je ‘oude’  concentratieniveau weer
terug hebt ,  nadat je  wordt
gestoord? 

Een goede contentstrategie om
de focus nóg beter te borgen,
loont dus al  snel .

TIP 9:  BUSINESS AS
USUAL 

Maar dan anders .Misschien wel
de belangri jkste les ;  bl i j f  de
dingen doen die je  deed.  

Ook aan thuiswerkende col lega’s
kun je dat cadeau uitreiken bi j
een 10- jar ig jubi leum. Of een
persoonl i jk  gesprek over
resultaten voeren.  Die
vri jdagmiddagborrel ,  die kan ook
digitaal .  

De vorm is  anders ,  maar de kern
bl i j ft  overeind.  Voor al  je
contactmomenten met je team
kun je een digitale variant
verzinnen.  

Is  dat anders? Ja.  

Draagt het nog steeds bi j  aan
teamgevoel  en resultaat?
Jazeker .
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TIP 8:  PERSOONLIJKE
AANDACHT

Houd oog voor het welzi jn van je
medewerkers .  Bel  om te vragen
hoe het gaat ,  puur met het al leen  
dat doel :  vragen hoe het met ze
gaat .  

Niet  iedereen beschikt  over een
comfortabele thuissituatie of
werkplek.  

Bl i j f  in contact om te z ien of  de
werkomstandigheden houdbaar
zi jn .  Is  dat niet  het geval? 
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Kijk dan of  je  voor je
medewerkers waarbi j
werken op afstand echt
niet  langer gaat ,  corona
proof  werkplekken in
kunt r ichten op je
kantoorlocatie .



IN DE PRAKTIJK
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“Ik geloof heel erg in het hybride model. Voor de
onboarding betekent dat dat je als nieuwe collega absoluut
meters maakt op de werkvloer, voordat je thuis aan de slag

gaat. Maar uiteindelijk draait het allemaal om aandacht.
Zorgen dat je collega’s zich gezien voelen. En dat kan op

heel veel manieren, óók in de digitale wereld. En aandacht
is dan niet alleen persoonlijk contact, maar ook het

versterken van de groepsdynamiek door gewoon lol te
hebben met elkaar. We willen continu blijven werken aan

dat gevoel van ‘werken met je vrienden’, ongeacht je
werkplek.”

Bowy van Dam
Manager Recruitment

 “Ik mis het werken met mijn collega's op de werkvloer ontzettend.
Maar de flexibiliteit die het werken vanuit huis met zich

meebrengt, is me ook veel waard. Gelukkig zie en spreek ik mijn
collega’s nog steeds: we hebben onderling contact via chat, via
appgroepen en via evenementen als een pubquiz of een bingo. 

 
Het werken vanuit huis zorgt ervoor dat ik ontwikkel op het

gebied van zelfstandigheid en oplossingsgericht denken. Dit helpt
ook straks weer als ik meer op locatie kan werken. De benodigde
informatie wordt steeds beter gestructureerd, waardoor ik ook op
de werkvloer straks nog effectiever klantvragen kan oplossen. En
de online pubquizzen zijn echt gezellig en geven mij het gevoel

dat we verbonden blijven met elkaar."

Marie Muamba
Klantadviseur
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Bij 2Contact hebben we inmiddels dagelijks ruim 900 klantadviseurs vanuit
huis aan het werk met behoud van resultaat én plezier. Hoe onze collega’s dat
ervaren? We laten er een paar aan het woord.



OP ZOEK NAAR MEER VERBINDING MET JE
KLANTCONTACT TEAM?

Bij  2Contact werken we dagel i jks met teams op
afstand om het beste klantcontact voor onze
opdrachtgevers te verzorgen.  Dit  doen we onder
andere succesvol  voor organisaties als  DPG
Media,  VodafoneZiggo,  KWF en Staatsloteri j .

Ervaar j i j  uitdagingen in het voeren van
klantcontact op afstand? Sparren over de beste
inrichting voor jouw klantcontact?

Neem contact op met Sales Manager Tasso
Georgiou via 023 514 55 55 of  stuur een mail  naar
tgeorgiou@2contact .com
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