CUSTOMER EXPERIENCE ROADMAP
ONLY CUSTOMER OBSESSED COMPANIES WILL
SURVIVE DISRUPTION

We leven in het tijdperk van de klant waarbij
de technologische maturiteit van de klant
zorgt voor een veel grotere invloed op organisaties dan vroeger. Juist daarom moet
u weten wat uw klanten écht verwachten
om hen tegemoet te komen. U wilt weten
waarom een klant nu precies klant bij u is
en niet bij uw concurrent.
Die info is van essentieel belang voor de
toekomst van uw organisatie. Maar hoe
brengt u nu precies in kaart wat uw klanten ervaren, waar u vandaag al staat en wat
u concreet als volgende stappen kan ondernemen? Realdolmen, als onderdeel van
de Gfi Group, bundelt z’n unieke combinatie
van technologisch DNA én praktijkgerichte
businesskennis om samen met u in 5 dagen
een Customer Experience Roadmap uit te
tekenen.

UITDAGING
“Hoewel 80% van de bedrijven zeggen dat
ze een fantastische customer experience
bieden, staat dit in schril contrast met
8% van de klanten die tevreden zijn met
hun customer experience.”
James Allen

We leven nu in het tijdperk van de klant. Dat uit zich concreet in volgende
uitdagingen:
•

Constante en steeds snellere veranderingen in de nood van uw klanten

•

Klanten vragen meer en meer gepersonaliseerde diensten, producten,
service en communicatie

Op gelijke tred met technologie wijzigt
het consumentengedrag razendsnel. Uw
klanten zijn mondig, kopen wereldwijd
en willen de beste producten en diensten
aan de scherpste prijzen. U waardevol
onderscheiden van een concurrent wordt
steeds lastiger. Daarenboven verwachten
ze een persoonlijke benadering, op een
efficiënte manier, wanneer en waar
dit voor hen het beste past. Wanneer
klanten uw product of dienst overwegen,
verwachten zij een customer experience
die aansluit bij hun veranderende noden
en wensen, of beter nog, die deze
overstijgt.

•

Klanten verwachten een quasi onmiddellijke beschikbaarheid

•

Klanten geven directe en indirecte feedback via verspreide
communicatiekanalen

•

60% van al z’n aankoopbeslissingen neemt de klant voordat ook maar
iemand van sales in beeld kwam

•

Hoe centraal staat de klant in de visie, missie en waarden van uw bedrijf?

En dat is nu net waar deze roadmap om
draait: inzicht krijgen in welke indruk
u achterlaat bij uw klanten, begrijpen
wat de klant ervaart in elke fase van
de ‘customer journey’, deze inzichten
gebruiken om uw bedrijf te laten groeien
en uiteindelijk als echte betrouwbare
partner en ‘trusted advisor’ fungeren
voor uw klanten.

•

Is customer experience een onderwerp dat besproken wordt op het
niveau van het directiecomité?

•

Kent u uw klanten écht en is de customer experience zodoende
gealigneerd?

•

Zijn uw klanten van vandaag ook uw klanten van morgen?

•

Worden uw klanten actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe
producten of kanalen en bij het bijsturen van bestaande producten?

DE SLEUTELVRAGEN DIE U
ZICH MOET STELLEN:

Design Thinking

Co-creation

Agile aanpak

Design thinking is ideaal voor het oplossen
van complexe problemen. Via een set van
workshops laat het ons toe om op een
efficiënte manier de behoeften van uw
klanten in kaart te brengen en creatieve
oplossingen te definiëren die meteen
kunnen afgetoetst worden met de realiteit.

Uw customer experience verbeteren is een
gezamelijke inspanning. Door gedurende
dit proces actief samen te werken met alle
belanghebbenden, technische profielen,
ontwikkelaars, designers, Realdolmen en
klanten krijgt u een zicht op alle aspecten
van uw uitdaging. Het bundelen van de
creatieve energie van al deze mensen leidt
tot de meest verrassende en innovatieve
oplossingen en tot een snellere groei van
uw organisatie.

Doorheen het ganse proces hanteren we
steeds een Agile aanpak. Op een iteratieve
manier evalueren we en sturen we continu
bij daar waar nodig. Samen met onze Agile
teams bepaalt u voor elke iteratie een
duidelijke doelstelling, zodat er vanaf dag
één reeds waarde voor u en uw klanten
wordt gegenereerd.
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ONZE AANPAK

WAT BIEDT REALDOLMEN U
Als single source partner (h)erkennen we de complexiteit van al uw uitdagingen. We bekijken elk aspect en komen via een actieplan tot
concrete en innovatieve oplossingen. In 5 dagen brengen we uw pijnpunten in kaart en zetten we mogelijke oplossingen naast elkaar met
verschillende impact/inspanning niveaus. En geen zorgen, we spreken daarbij de taal van uw business.

Intake

Stakeholders interview

We bekijken samen uw bedrijfscontext en strategie. Zo krijgen we inzicht
in de uitdagingen die u dagelijks trotseert. Dit laat ons toe om de grote
lijnen uit te zetten voor het verdere traject.

Op basis van gesprekken met de belangrijkste belanghebbenden in uw organisatie krijgen we een duidelijker
beeld van de concrete noden. Dit laat ons toe om samen
met u de doelen te bepalen waar we naartoe werken.

Meet the Personas
Wie zijn nu echt uw klanten en hoe ervaren zij het contact met uw bedrijf? Aan de hand van de informatie uit de eerste fases definiëren we
de twee belangrijkste profielen (personas) van uw klanten.

Customer Journey Mapping

Value Proposition Canvas

Krijg inzicht in hoe deze personas het contact met uw bedrijf
ervaren. Hoe leert de klant uw bedrijf kennen, hoe krijgt de klant
interesse in uw producten, waarom beslist de klant om over te
gaan tot aankoop, en welke inspanningen zijn er nodig om de
klant ook na aankoop aan u te binden? We brengen samen met u
de customer journey in kaart en geven inzicht in de positieve en
minder positieve ervaringen.

Naast de journey mapping is ook een meer taakgerichte aanpak
mogelijk. Is de waarde die u voor uw klanten levert wel degelijk
afgestemd op de verwachtingen van uw personas? Zo schetsen
we uit waar uw producten en diensten bijgestuurd dienen te
worden om beter in te spelen op de behoeften van uw klant. Waar
liggen er kansen en hoe kan u de ongemakken van uw klant verlichten? De “value proposition canvas” leert u dat op een sterke
visuele manier.
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Aan de hand van de noden en prioriteiten die we in
kaart brachten, definiëren we samen een actieplan.
De roadmap geeft aan waar de prioriteiten liggen en
brengt de quick wins, volgende stappen en lange
termijn trajecten op strategisch niveau in kaart. U
weet waar u de focus moet leggen om de ervaring
van uw klanten zo optimaal mogelijk te maken.
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WAT NA

DE CUSTOMER EXPERIENCE ROADMAP?

Nadat we de exacte pijnpunten hebben blootgelegd, kunnen we de diepte in duiken. Hierbij enkele voorbeelden van tools die we kunnen
inzetten, verder bouwend op de vijfdaagse roadmap.

DIGITAL EXPERIENCE WORKSHOP
Hoe sterk staat uw bedrijf in deze digitale wereld? Is uw online aanwezigheid in lijn met de verwachtingen van uw klanten en bent u beschikbaar waar en wanneer uw klanten dit verwachten? Welke systemen en tools gebruikt u om uw processen te ondersteunen en hoe zijn
deze met elkaar geïntegreerd? Is uw informatiearchitectuur duidelijk en volledig? Onze experten brengen dit nauwgezet in kaart en samen
werken we aan een digitale roadmap die zal leiden naar een naadloze digitale ervaring voor uw klanten.

CRM READINESS PROGRAM
Sales- ,marketing- en customerserviceprocessen zijn cruciaal voor de echte customer experience. Via deze analyse worden de processen
volledig in kaart gebracht en geprojecteerd naar een future-proof situatie. We geven advies over uw platformen en zijn in staat om dit te
implementeren.

CUSTOMER COMMUNICATION MANAGEMENT WORKSHOP

CUSTOMER EXPERIENCE ROADMAP
Wij zijn er voor u. Als u door het bos de bomen niet meer ziet of niet weet waar u
moet beginnen. Want dat is wat deze roadmap doet; een overzicht geven van uw
specifieke as-is en mogelijke to-be situatie.
Met deze nieuwe inzichten en ideeën zetten we samen concrete stappen richting
een future-proof customer experience.
Neem contact op via info@realdolmen.com
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Een organisatie genereert typisch veel communicatie naar klanten. Van een nieuwsbrief, leveringsbevestiging tot de factuur, er zijn verschillende touchpoints die allemaal hun invloed hebben op de klantervaring. Hoe beheert u die communicatiestromen nu? Wij ondersteunen
ondernemingen om een communicatieproces in te voeren dat ze end-to-end en multichannel kunnen sturen.

