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Agents groeien geleidelijk toe
naar die hybride vorm
van zowel thuis als op kantoor werken
kennismaken of wennen aan deze nieuwe variant
van werken.
Bij VANAD ligt de keuze om thuis te werken bij
de medewerkers – maar ze krijgen daarvoor toestemming op het moment dat ze goed functioneren. Het is in dat opzicht ook te zien als een
soort beloning. Eenmaal thuis aan de slag zijn ze
meteen voorzien van alle gemakken: er staat een
chatroom voor ze klaar en ze kunnen dus online
samenwerken. Agents maken overigens minder
gebruik van ondersteuning door supervisors op
het moment dat ze thuiswerken. Ze worden zelfstandiger in het nemen van beslissingen. “De
leercurve wordt stijler”, zegt Heinink. Goed ingerichte kennisbanken, die voldoende informatie
bevatten en die gemakkelijk te raadplegen zijn,
zijn wel een voorwaarde. Dat betekent dat de op-
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maal gesproken hun baan zouden opzeggen om-

dat ze naar het buitenland vertrekken – bijvoor-

termediair die vraag en aanbod naar contactcen-

beeld omdat de partner via de Erasmus werkt –

terwerk samen laat komen op het VANAD-plat-
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ren daarvan (zowel het werkproces als de werking
van de infrastructuur) en de online afwikkeling

Nog steeds controle Tegenover meer

van administratie.

vrijheid en zelfstandigheid en het centraal stellen van mensen staat nog steeds een stevige
controle – daarmee wijkt de work from home-
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ker te volgen via een webcam gezien de eerder
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gestelde risico’s op arbogebied, maar zo ver is

heeft. Daarnaast stelt TelePerformance

het nog niet. Wel worden de gesprekken – mits
overeengekomen met de opdrachtgever – vast-

dat het actief is met het vanuit huis laten
werken van agents. Als inhouse contactcenter, hoewel op kleine schaal, is

gelegd voor monitoring en voor calibratiesessies.
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Er kan realtime worden meegeluisterd – ook met

overgestapt op het aanbieden van de

de gesprekken die vanuit een ander werelddeel

thuiswerkoptie (zie artikel Smarter working,
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gesprekken uit het verleden doorzetten naar een
agent die thuiswerkt – voor coachingsdoeleinden.

net in Mechelen sinds enige tijd
bezig met het doorvoeren van thuiswerken.
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De medewerker, zo schetst Heinink, verandert

medewerkers werkt vanuit huis en maakt
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bij VANAD via een uitzendbureau en hebben de

deel daarvan is werkzaam op het contact-

eigenlijke werkzaamheden betrekking op bijvoor-
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en die samenstelling deert mensen niet. Toch
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dat bedrijf in de ogen van Heinink straks een in-

instroomprobleem voor de contactcenterfuncties en hoopt met het bieden van de
work from home-mogelijkheid aantrekkelijker
te zijn als werkgever.
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prima virtueel kunnen. Daarbij krijgt de manager,

wordt de arbeidsmarkt dus een stuk groter. Tij-

net als de medewerker en het team, een andere

dens de opleiding regelt de agent-in-wording het
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genoten elkaar kunnen helpen. Managers moe-
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ele teams kunnen smeden in plaats van er bo-

woon door, want dat levert ze extra uren op; het-
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die in Groningen zitten, kunnen dezelfde werkzaamheden verrichten als mensen die in Capelle zitten. Groningers zullen echter niet voor VANAD gaan werken als vereist wordt dat ze naar

Lees ook: De kracht en praal van SalesForce op www.essentials-business.nl

