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werken met 
Workforce 
Management
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Lees hoe

Het kan moeilijk zijn om die werkplek
flexibiliteit te creëren. Hoe richt u 
bijvoorbeeld flexibele werkuren voor 
medewerkers in? Kunnen zij die makkelijk 
wijzigen, ook als ze niet op kantoor zijn? 
Hoe kan uw personeel via verschillende 
kanalen efficiënt de klant bedienen? Kunt 
u medewerkers in verschillende kanalen 
en in verschillende functies inzetten?

Software voor Workforce Management (WFM) 
helpt u hierbij. Het vangt de verschillen 
tussen kanalen en bedrijfsfuncties op, zodat 
u organisatiebreed meer controle hebt.

Medewerkers, klanten en bedrijven 
vragen allemaal om flexibiliteit:

•  Medewerkers willen flexibiliteit 
voor een betere werkprivébalans.

•  Klanten willen de flexibiliteit om 
op elk moment via welk kanaal dan 
ook contact met u te hebben.

•  Bedrijven willen de flexibiliteit om 
medewerkers op ieder kanaal en in 
verschillende rollen te laten werken, 
om zo kosteneffectief mogelijk 
aan de klantvraag te voldoen.

Een flexibele werkplek creëren
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Wat is Workforce Management?

Geeft  
prognose af

WFM geeft een 
prognose af 

gebaseerd op eerdere 
en te verwachten 

acties op alle kanalen.

1
Plant  

medewerkers in

De planning koppelt 
de werkvoorraad aan 

de beschikbaarheid en 
vaardigheden van de 

medewerker. De software 
houdt rekening met 

bepaalde dienstroosters, 
planningsvoorkeuren en 
de wet- en regelgeving 

op het gebied van arbeid.

3
Past het  

rooster aan

WFM vergelijkt de 
prognose met de 

daadwerkelijke vraag, en 
de gepubliceerde roosters 
met wat de medewerkers 
daadwerkelijk doen. Op 
basis van de afwijkingen 

kunnen managers de 
roosters gedurende 
de dag aanpassen. 

4
Berekent benodigd 

personeel 

Op basis van de 
prognose berekent 

WFM de inzet van het 
personeel: hoeveel 

mensen zijn ongeveer 
nodig om aan de vraag 

te kunnen voldoen 
en de servicedoelen 

te behalen?

2

Workforce Management is on-premise en als cloudoplossing beschikbaar. 
Maak daarin een weloverwogen keuze, want veel cloudversies hebben niet 
alle functies en mogelijkheden die de on-premise-versies wel hebben.

Workforce Management helpt u het beste uit uw medewerkers te halen, 
zodat zij productiever en efficiënter kunnen werken. Hoe?
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Uw klantcontactmedewerkers willen meer: meer 
tools, meer opties en meer flexibiliteit in waar, 
wanneer en hoelang zij werken. Hoe brengt u 
de wensen van medewerkers in evenwicht met 
die van uw klanten en de business?

Gelukkig maken de WFMoplossingen van 
Verint het heel makkelijk om roosters te maken 
die rekening houden met diverse wensen. 
Ze kunnen processen (zoals het onderling 
ruilen van een dienst) vereenvoudigen en 
automatiseren, verlofaanvragen beheren en ze 
voldoen aan wet en regelgeving op het gebied 
van arbeid.
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Jessica is een contactcentermedewerker bij een 
grote bank. Over 30 minuten moet ze online, maar 

ze heeft problemen met haar auto en wil haar dienst 
op een later tijdstip laten beginnen.

Ze pakt haar telefoon en bekijkt haar werkrooster in 
de mobiele WFMapp. Als ze vandaag 30 minuten 

later begint, kan ze dat morgenmiddag 
inhalen. Jessica dient het verzoek in en 

krijgt meteen een reactie.  
Het is geen probleem dat ze  

de tijd later inhaalt.

WFM in actie

Een responsief omnichannel-contactcenter
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Hoe de oplossingen van WFM uw medewerkers flexibiliteit 
geven zonder dat dit gevolgen heeft voor de dienstverlening

Klanten gebruiken gemiddeld drie 
tot zes verschillende kanalen voor 
interactie met een bedrijf. Moderne 
WFMsystemen moeten rekening 
houden met verschillende taken, 
verwerkingstijden en servicelevels, 
en met de vaardigheden 
en vakkundigheid van elke 
medewerker, zodat op elk kanaal 
de juiste mensen worden ingezet.

Roosteren voor alle 
kanalen en middelen

Door medewerkers mobiel toegang 
te geven tot hun roosters en 
meldingen, helpt WFM hen bij een 
betere balans tussen werk en privé. 
Via een melding kan gevraagd 
worden een dienst over te nemen, 
over te werken, of  indien nodig 
 vrijwillig een dienst (gedeeltelijk) 
in te leveren zodat efficiënt op de 
workload wordt ingespeeld.

Mobiel WFM

WFM maakt dit gemakkelijker 
met een gebruiksvriendelijke 
interface die alles op één 
scherm laat zien. Met WFM is 
het eenvoudig roosters maken, 
vergelijken en aan passen voor 
meerdere medewerkers.

Eenvoudige  
gebruikersinterface
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Backofficemanagers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van alle 
product en serviceverzoeken van klanten. Daardoor is er altijd de 
druk om de efficiency te verhogen, en tegelijk de medewerkers en 
klanten tevreden te houden.

Het is niet eenvoudig. De backoffice verwerkt honderden, 
soms wel duizenden verschillende verzoeken. Het gaat 
om ingewikkelde processen en – in tegenstelling tot de 
contactcenters – worden deadlines hier in dagen, weken 
of maanden gemeten. Bovendien is er vaak sprake van 
achterstallig werk dat voor een bepaalde deadline moet 
worden opgelost.

WFM helpt backoffices hun resources efficiënter in 
te zetten. De oplossing werkt met veelgebruikte 
backofficesystemen, zoals businessprocessmanagement 
en systemen voor taaktoewijzing. Met de informatie uit 
deze systemen maakt de WFMoplossing roosterschema’s 
waarop te zien is hoeveel gekwalificeerde mensen 
wanneer nodig zijn om aan specifieke taken te werken. 
WFM biedt ook de werkplekflexibiliteit die nodig is om de 
beste talenten te binden en te boeien.

Een kosteneffectieve backoffice

Jane is een ervaren claimexpert bij een 
schadeverzekeraar. Tot nu toe was ze tevreden met 
haar 5daagse werkweek van acht tot vijf uur. Maar 

haar moeder moet twee keer per week aan de dialyse 
en Jane is haar chauffeur.

Jane vindt het vervelend dat ze verlofuren op moet 
nemen voor de tijd die ze niet kan werken. Gelukkig 
biedt haar werkgever haar flextijd, zodat ze thuis kan 

werken op de tijden die in haar nieuwe schema 
passen. Ze is blij met een betere worklife 

balans. Haar werkgever is blij met haar én ze 
kunnen werk bij Jane neerleggen dat 

anders overwerk was voor  
een collega.

WFM in actie
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WFM-systemen voor de 
backoffice houden rekening 
met de omvang van het 
achterstallige werk en met de 
tijd die taken al openstaan om 
te bepalen welke medewerker 
wat doet. Dit helpt kosten voor 
overwerk en door fouten in de 
dienstverlening te voorkomen.

Achterstanden en lang 
openstaande taken

De backoffice concentreert zich op het 
aannemen van werk, op aantallen en 
op deadlines. Medewerkers worden in 
tijdvakken ingedeeld voor de uitvoering 
van specifieke taken. WFM-oplossingen 
voor de backoffice maken roosters op 
basis van taak, werkvoorraden, service 
level agreements en beschikbaarheid 
en vaardigheden van medewerkers. 
Ze helpen organisaties met het 
verdelen van de werkvoorraden en 
het voorkomen van overbezetting, 
onderbezetting en overwerk.

Inroosteren op taak

Managers moeten elke taak volgen 
om er zeker van te zijn dat elke 
medewerker het juiste werk op de 
juiste tijd doet. WFM-oplossingen 
voor de backoffice ondersteunen 
hierbij, zodat managers beter kunnen 
inschatten welke taken wel of niet 
op tijd klaar zijn. Taken die het risico 
lopen de servicedoelen niet te halen, 
kunnen op dat moment prioriteit 
krijgen. Dit is cruciaal om consistent 
aan de klantvraag te kunnen voldoen 
en de klanttevredenheid te verbeteren.

Taken volgen en  
voorspellende analyse

Hoe WFM backoffices kan helpen



VERINT   |   The Customer Engagement Company8

Steeds meer klanten maken voor routinetaken gebruik 
van de digitale kanalen. Dus áls een klant dan een 
keer langskomt op de vestiging, moet de ervaring 
uitzonderlijk zijn.

U kunt nu nieuwe technologie invoeren en de rol van 
uw personeel veranderen. WFM geeft medewerkers 
de flexibiliteit om geweldige service te verlenen 
wanneer zij dat willen, maar ook waar en welke dienst 
ze verlenen.

WFM in actie
Hans is vestigingsmanager bij een regionale bank.  

Hij worstelde elke maand met de opdracht van 
de bank om consequent en drie weken van tevoren 

de werkschema’s aan te leveren bij de andere 
vestigingsmanagers. Zijn vestiging was gedurende  

de dag dan ook soms onder of overbezet.

Nu, met de geautomatiseerde WFMoplossing voor 
vestigingen, levert Greg elke maand op tijd de 

schema’s aan bij zijn collegavestigingsmanagers.  
Hij vergroot daarmee niet alleen de 
betrokkenheid van de medewerkers, 

maar beheert ook de teams en de 
verlofaanvragen op een flexibele 

en efficiënte manier.

Handige service voor vestigingen
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Vestigingen kunnen op veel manieren van 
WFM-oplossingen profiteren

WFM-oplossingen ondersteunen 
de planning van vestigingen met 
automatisering die de efficiency 
van werkzaamheden verhoogt, met 
flexibiliteit voor meer betrokkenheid 
van medewerkers en met een 
planning die voldoet aan wet- en 
regelgeving en aan het bedrijfsbeleid.

Geautomatiseerde, flexibele 
en conforme dienstroosters

Ook mobiel plannen kan met WFM-
oplossingen. Dit helpt bij het aanbrengen 
van balans tussen werk en privéleven bij 
medewerkers. Ze kunnen op hun smartphone 
roosters bekijken, dienstvoorkeuren instellen, 
verlofaanvragen indienen of diensten ruilen. 
Vestigingsmanagers kunnen zorgen voor 
een goede bezetting, dat medewerkers 
niet dubbel staan ingepland en ongepland 
overwerk voorkomen. Aanvragen van 
medewerkers zijn eenvoudig te bekijken 
en te beoordelen om samenwerking te 
stimuleren.

Mobiele planning voor 
betrokken personeel

Met WFM kunnen bedrijven de 
klantvraag nauwkeurig voorspellen 
en het personeel efficiënt 
inroosteren om aan de eisen van 
de markt te voldoen. Zo kunnen 
generalisten op zowel service 
als sales worden gezet, zijn er 
personeelspools om pieken en 
geplande verloven op te vangen, 
en worden sommige medewerkers 
op verschillende vestigingen voor 
specifieke diensten ingezet.

Arbeid afgestemd 
op de vraag



Workforce Management voor werkplekflexibiliteit

Om de gevraagde flexibiliteit te kunnen bieden, hebt u een Workforce 
Managementoplossing nodig die met uw bedrijf kan meegroeien.

U wilt dat uw medewerkers efficiënter werken en hun interne processen  
en prestaties verbeteren in het always ontijdperk? Wij helpen u graag.

Ongeautoriseerd (gedeeltelijk) gebruik, verveelvuldiging of bewerking van dit document zonder de schriftelijke goedkeuring van Verint Systems Inc. is steng verboden. Met het verstrekken van dit document doet Verint Systems Inc. geen enkele uitspraak over de juistheid of 
volledigheid van de inhoud en behoudt zich het recht dit document te allen tijde zonder aankondiging te wijzigen. De in dit document genoemde kenmerken zijn aan verandering onderhevig. Niet alle functionaliteit is in alle configuraties verkrijgbaar. Neem contact op met Verint 
voor actuele kenmerken en specificaties. Alle genoemde merken met het ®- of TM-symbool zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Verint Systems Inc. of van zijn dochterondernemingen. Alle andere merken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. 

© 2020 Verint Systems Inc. Alle rechten wereldwijd voorbehouden. 02.20 

Noord- en Zuid-Amerika

info@verint.com

1-800-4VERINT

Europa, Midden-Oosten en Afrika

info.emea@verint.com

+44(0) 1932 839500

Azië / Pacifisch gebied

info.apac@verint.com

+(852) 2797 5678


