
WAAROM DEZE OPLEIDING?

  Ben je op zoek naar concrete hefbomen om 
de klanttevredenheid te verhogen?

  Wil je nieuwe kanalen lanceren, maar je 
medewerkers weten niet welke 
communicatietechniek toe te passen?

  Zijn je medewerkers ontevreden omdat ze 
niet goed weten hoe om te gaan met de vele 
problemen en klachten van klanten?

Dan is deze opleiding de ideale oplossing!

We leren de medewerkers hoe zij - ondanks alle 
omstandigheden - wel degelijk impact hebben op 
de tevredenheid van de klant. 

We leren de medewerkers wat de 3 hefbomen zijn 
voor klantentevredenheid tijdens een contact zijn: 

  De emotionele behoefte van de klant
  De praktische behoefte 
  De klant ‘low effort’ ervaring geven

Door medewerkers deze 3 pijlers optimaal te 
leren toepassen, zorgt THoCC voor meer tevreden 
gebruikers. Uit ‘voor en na’ analyse blijkt steeds: 

  Een positieve impact op de NPS  
  Een effi ciënter verloop van de gesprekken  
  Én meer tevredenheid bij de medewerkers

CUSTOMER INTERACTION 
TRAINING
The House of Contact Centers® organiseert inhouse traingingen ‘Klantcontact met 
Impact’. Wij zorgen voor tevreden klanten en tevreden medewerkers!
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PRAKTISCH VERLOOP VAN HET PROGRAMMA:

  STAP 1
INTAKE & MAATWERK

Een programma kan slechts zo effectief zijn 
als de mate waarin  het afgestemd wordt op 
de dagelijkse praktijk en de ontwikkelbehoeften 
van de medewerkers. 

✓  De visie op Customer Service bepalen 
in een workshop met de leidinggevenden

✓  Terrein-observaties en meeluisteren met 
klantgespreken

✓  Finetunen van de specifi eke scope & leer-
doelen binnen de workshops

✓  Ontwikkelen van de workshops op maat 
voor teamcoaches en medewerkers

  STAP 2
DE TRAINING ZELF

Door toffe, interactieve workshops met focus 
op praktijkgericht oefenen aan de hand 
van bewezen en hapklare methodieken, 
in combinatie met ruimte voor refl ectie. 
Dit doen we binnen een krachtig en sluitend 
theoretisch kader: zonder inzicht is er immers 
geen verandering mogelijk in het gedrag van 
medewerkers. De training gebeurt in groepen 
van maximaal 8 deelnemers om voldoende 
ruimte te waarborgen voor interactie en 
leermomenten voor iedereen.

STAP 3
VERANKERING 

Coach the coach: 
Het juiste leadership en effectieve coaching zijn 
essentieel om de te ontwikkelen vaardigheden 
en mindset van de medewerkers te verankeren 
in de organisatie. Daarom investeren we 
substantieel in de mensen die er dag in dag 
uit voor zorgen dat de Customer Service 
medewerkers op hun best presteren. 

We stellen hen in staat om: 

✓  De “”why”” van customer service echt 
te laten leven in hun communicatie 
en leiderschapsstijl

✓  Objectief en structureel de kwaliteit 
van een klantcontact te meten

✓  Hun team verder te ontwikkelen in de 
aangereikte softskills door middel van 
performance coaching”

Optioneel:

FIELD COACHING 

Bij gebrek aan ruimte bij de coaches, 
of als extra aanvulling kunnen we 
zelf de geleerde vaardigheden 
mee verankeren door coaching 
van de medewerkers.”
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PRAKTISCH

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

+32 15 34 54 94  INFO@THOCC.COM WWW.THOCC.COM
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CUSTOMER EXPERIENCE ‘DE BASIS’ 

Vervolmakingsblokken: 

✓  Care Pro:
pro actieve retentie en klachtenbehandeling

✓   Retentie van klanten:
reactivatie en winback 

✓  X-sales:
cross en upselling in contact 
met bestaande klanten

✓  Sales Pro:
pure telesales, prospectie en afspraken maken 

Voor een opleiding met
‘CUSTOMER EXPERIENCE BASICS’
en 1 vervolmakingsblok, inclusief de intake, 
voorbereiding op maat (stap 1) en verankering 
(stap 3) kan je rekeken op een prijs van 900€
per deelnemer. 

We maken voor u graag een offerte op maat.

KLANTCONTACT = TOPSPORT: ECOSYSTEEM

Retention Pro

Up & Cross Pro

Care Pro Customer 
Experience 
Basics

Appointment
Setting Pro

Sales Pro

SPOKEN

CHAT

WRITTEN

KEY CONCEPTS:

•  6 Moments of Truth
spoken IB/spoken OB/chat/written

•  3 basic skills 
of the care pro: spoken/chat/written

Secondary Concepts:

• Empathy/Why/Effort (Bad News)
• Channel Choice (To call or not to call)

KEY CONCEPTS:

•  why we do what we do
•   3 universal needs 

of the customer
•   3 basic skills 

of the CX pro
KEY CONCEPTS:

•  Moments of Truth
•   3 basic skills 

of the sales pro

KEY CONCEPTS:

•  Moments of Truth
•   3 basic skills 

of the sales pro
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