
tevreden 
werknemers!

 

de eerste stap naar een betere
customer experience?



Hoe zorgen we bij Ausy voor de beste customer
experience? We luisteren naar de noden van onze
werknemers en garanderen zo een positieve
employee experience. 

En hoe werken we aan onze employee experience?
Hire for attitude, train for skills: als iemand écht in ons
bedrijf past, kunnen we die persoon gaandeweg de
juiste skills bijbrengen. 

Bovendien verleggen we onze focus van SLA naar
XLA - omdat we geloven dat XLA de toekomst van IT-
support is. Focussen op XLA in de plaats van SLA
verhoogt je klantretentie, helpt je kosten te besparen
op je service desk, zorgt ervoor dat je problemen kan
aanpakken nog vóór de klant ze opmerkt, en heeft
nog 1001 andere voordelen.

We gaan graag wat dieper in op al deze
onderwerpen.



employee experience vs
customer experience.

Maar doet die persoon zijn job niet graag, is hij niet
gemotiveerd of voelt hij zich niet geapprecieerd? Dan
is de kans groot dat hij onvriendelijk reageert op de
klant, die dan op zijn beurt absoluut niet tevreden zal
zijn van de service desk, en de volgende keer wel 2
keer nadenkt vooraleer jouw diensten in te schakelen.Een goede customer experience begint bij een

goede employee experience. Wanneer je
werknemers tevreden zijn, zich goed voelen in hun
vel, beschikken over de juiste tools en gewoon
iedere dag met veel goesting naar hun werk komen,
zal dat zich vertalen in een goede service voor je
klanten.

Neem de service desk als voorbeeld. Automatisatie
mag dan wel alles zijn wat de klok slaat, wanneer 1
van je klanten met een IT-probleem zit, hebben ze
toch nog altijd graag een écht persoon aan de
telefoon (of aan de andere kant van hun scherm). Is
die persoon vriendelijk, behulpzaam en
geëngageerd? Dan zal je klant tevreden zijn.



Maar doet die persoon zijn job niet graag, is hij niet
gemotiveerd of voelt hij zich niet geapprecieerd? Dan
is de kans groot dat hij onvriendelijk reageert op de
klant, die dan op zijn beurt absoluut niet tevreden zal
zijn van de service desk, en de volgende keer wel 2
keer nadenkt vooraleer jouw diensten in te schakelen.

CX (customer experience) en EX (employee
experience) zijn dus onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Zonder een positieve EX is het
onmogelijk om een kwaliteitsvolle service te leveren
aan je klanten. Wil je werken aan je CX? Dan is stap 1
het in kaart brengen van de noden van je
werknemers!

Probeer voor jezelf een antwoord te formuleren op
onderstaande vragen: 

        welke tools hebben je werknemers nodig om 
        vlot te kunnen werken? 
        wanneer voelen ze zich gehoord? 
        hoe ziet de ideale werkomgeving er voor hen 
        uit? 

employee experience = customer experience. 

        krijgen ze genoeg flexibiliteit om hun eigen 
        dagindeling in te vullen?
        weten ze bij welke instanties ze terecht kunnen   
        met eventuele vragen of klachten?

Kan je deze vragen beantwoorden, en kan je
bovendien tegemoetkomen aan de noden van je
werknemers? Dan heb je al een aantal mooie stappen
gezet in de richting van een sterke employee
experience!

Hoe meer je inzet op die employee experience, hoe
meer je zal zien dat ook je customer experience
verbetert.



hoe zet ausy in op haar
employee experience?

Ook bij Ausy doen we ons best om zo goed mogelijk
tegemoet te komen aan de noden van onze
werknemers. We doen dit op verschillende manieren.

Aan de ene kant spelen we altijd kort op de bal. We
zorgen voor voldoende opvolging naar zowel onze
interne collega’s als onze consultants toe. We geven
onze medewerkers steeds de kans om hun mening te
uiten, en grijpen snel in wanneer we merken dat er
iets stroef loopt. 

Aan de andere kant organiseren we ook voldoende
momenten waarop onze collega’s met elkaar kunnen
connecteren. Zo organiseren we regelmatig
teambuildings, denk dan aan een plezante avond
bowlen of een lekker etentje. 



En hebben we successen om te vieren? Dan bestellen
we een lekkere pizza en klinken we met een glaasje
cava!

Maar er worden ook grotere events georganiseerd,
waarop de interne collega’s en de consultants elkaar
kunnen ontmoeten. Denk dan aan een gezellige
family day in een pretpark, of zelfs een heuse black &
gold party op een fantastische locatie!

XLA is belangrijker dan SLA.

Iedere onderneming die, zoals ons, sterk inzet op
een positieve customer experience merkt de
laatste jaren een belangrijke shift in mindset op:
klanten hechten steeds meer waarde aan XLA
(Experience Level Agreement) dan aan SLA
(Service Level Agreement). We leggen je uit
waarom.

SLA = Service Level Agreement
XLA = Experience Level Agreement

wat is een SLA?

Een Service Level Agreement (SLA) is een contract
tussen een IT service provider en de klant. Dit
document omschrijft de verwachte service,
definieert de doelen van het project en specifieert
de verantwoordelijkheden van zowel de IT service
provider als de klant.

Dit contract legt dus de verwachtingen tussen
beide partijen vast. 1 SLA kan ook meerdere
diensten of meerdere klanten omvatten.



merkbare shift.

Hoewel het absoluut noodzakelijk is om de
verwachtingen tussen de IT service provider en de
klant te definiëren, merken we de laatste jaren toch
een belangrijke shift op in de mindset van bedrijven.
De customer experience wordt net zo belangrijk (en
soms zelfs belangrijker) als de service die je levert. 

De customer experience wordt namelijk
rechtstreeks gelinkt aan de loyaliteit van de klanten -
en we hoeven je vast niet te vertellen hoe belangrijk
loyale klanten zijn in deze business.



Een XLA (Experience Level Agreement) is een SLA
die óók de kwaliteit van de customer experience
meet. Net zoals een SLA is ook iedere XLA anders,
omdat de specifieke verwachtingen van de klant
erin worden gedefinieerd. 

Waar SLA's gericht zijn op de beschikbaarheid van
diensten, definiëren XLA's de verwachtingen voor
de uitvoering van die diensten. XLA's worden vaak
opgesteld door het analyseren van KPI's die de
eindgebruikerservaring (EUX) beïnvloeden, zoals
hardware/softwareprestaties en gebruikersgedrag. 

XLA: de toekomst van IT-support.

Je service evalueren aan de hand van een XLA in
plaats van een SLA levert heel wat voordelen op.
We overlopen er enkele.

        We haalden het hierboven al aan: werken met 
        een XLA verhoogt de loyaliteit van je klanten.  

        Een hogere loyaliteit staat bovendien op lange 
        termijn gelijk aan hogere inkomsten én 
        klantretentie.

        Je EUX tracken helpt om service desk kosten te 
        besparen, omdat je issues proactief kan 
        aanpakken nog vóór de gebruiker er een ticket 
        voor aanmaakt.

        Problemen worden grondig onderzocht, zodat 
        vastgesteld kan worden wat de echte oorzaak 
        van het issue is. Op deze manier kan je heel wat 
        reputatieschade vermijden.

        Voordeel op de markt: XLA’s zijn nog niet overal 
        in gebruik. Als jij een garantie van de beste 
        services én de beste experience kan bieden, heb 
        je gegarandeerd een voordeel over de 
        concurrentie!

wat is een XLA?



het ausy-motto.

dragen en toch ook altijd in zijn voor een gezellige
lunch of een tof feestje. Mensen waar je op kan
bouwen, dus. Hebben de nieuwe collega’s op het
moment dat we ze inhuren nog niet alle skills die we
zoeken? Geen probleem, daar hebben we Ausy
University, Udemy en al onze andere leerplatformen
voor!

We geloven 100% dat als je iemand aanneemt die bij
je bedrijf past en gemotiveerd is om te leren, de
juiste skills daarna vanzelf komen. 

Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een goede
service bieden aan klanten niet alleen om de beste
technologische oplossingen draait. Het menselijke
aspect speelt hier ook een sleutelrol in. Onze tagline
is niet voor niets Tech with personality! ;-) 

Het is vooral door aandachtig naar de klant te
luisteren, hun noden gedetailleerd in kaart te
brengen en vervolgens die noden te koppelen aan
de juiste oplossingen dat we de gewenste resultaten
bereiken. Conclusie? De human skills van onze
experts zijn minstens even belangrijk als hun
technische skills.

hire for attitude.

Tot hier ben je 100% mee, maar, denk je, hoe kan je
dan extra inzetten op die goede ervaring van je
klanten? Hoe verbeter je je eigen employee
experience, en daardoor dus ook je customer
experience? 

Er bestaan ongetwijfeld 1001 antwoorden op deze
vraag, maar wij houden vast aan ons eigen motto:
hire for attitude, train for skills. Want, zo is onze
redenering, als onze employee experience 100% on
point is, zal de customer experience zeker en vast
volgen.

Hire for attitude, train for skills. Wat bedoelen we
daarmee? Exact wat er staat: we nemen mensen aan
die 100% in onze bedrijfscultuur passen, die 
 ondernemerschap en teamspirit hoog in het
vaandel

https://www.ausy.be/nl/vind-een-uitdaging/learning-development/


       david.criel@ausy.be

       +32 486 12 53 75

welke conclusies kunnen
we hieruit trekken?

        customer experience = employee experience

        XLA > SLA

        hire for attitude, train for skills

Wil je met ons rond de tafel zitten om meer te
weten te komen over onze strategie, of ben je op
zoek naar een allround partner voor al je managed
services? We horen graag van je! Neem snel
contact op met David Criel. 

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0486/12.53.75


tech with
personality.


