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Uitdaging: maak een online
agenda aan

In deze memo

Graag vlotter nieuwe klanten bereiken? Of minder tijd spenderen

1. Maak een agenda aan voor

aan het regelen van al je afspraken met klanten? Of het nu gaat om

jouw bouwonderneming

een eerste kennismakingsgesprek, het kiezen van materialen in je

2. Koppel met jouw agenda

toonzaal, het bespreken van een offerte-aanvraag, het inplannen van

(als je dat wil)
3. Kies de momenten die
jou best passen
4. Maak alle types afspraken aan
die je nodig hebt

onderhoudsbeurten of de organisatie van een opendeurdag waarbij je
voor iedere klant tijd wil kunnen maken: een online agenda bespaart
jou tijd, verlaagt de drempel voor je potentiële klanten en laat alles
net iets vlotter verlopen.

5. Maak het helemaal op maat
6. Zet de communicatie
naar je hand

Er zijn heel wat apps die je toelaten om een online agenda te beheren. Wij stellen
je hier graag Calendly voor. Die is gratis, en erg gebruiksvriendelijk.  In minder dan
een uurtje heb je een professionele online agenda, met heel wat mogelijkheden,
die je optimaal kan afstemmen op jouw noden en communicatiestijl.
Aan de slag!

1. Maak een agenda aan voor jouw bouwonderneming
Surf naar calendly.com. Maak een account aan, met je emailadres en een zelf
gekozen paswoord. Eens je de bevestigingsmail van Calendly in je mailbox hebt
geactiveerd, kies je zelf je url op calendly.com. Die kan je later aan je klanten
communiceren via mail, als ze een afspraak met jou willen maken. Maar je kan
uiteraard ook een button aanmaken op je website of Facebookpagina bijvoorbeeld, waarbij je rechtstreeks doorlinkt naar je online agenda. Wij kozen hier
voor calendly.com/bouwunie.
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2. Koppel met jouw agenda (als je dat wil)
Kies de agenda van je voorkeur. Je kan koppelen met je Google Agenda, Outlook
Agenda, Exchange Calendar of iCloud Calender. Of je kan de agenda ook helemaal
niet koppelen, als je geen meldingen wil zien in je eigen agenda, of de agenda
met meerdere mensen gedeeld wordt.

3. Kies de momenten die jou best passen
Laat Calendly weten wanneer je wil dat
klanten een afspraak kunnen maken. Je
kan bijvoorbeeld kiezen dat ze enkel
een afspraak kunnen maken ’s avonds
of op zaterdag, of enkel in de namiddagen in de week, of enkel op specifieke
dagen… Je hebt heel veel mogelijkheden. Gaat het om herstellingen of
andere afspraken ter plaatse, waardoor
je ook verplaatsingstijd nodig hebt? Of
heb je graag wat speling tussen 2 afspraken, om even uit te blazen of alvast op te volgen wat je net afsprak met je
nieuwe potentiële klant? Dan kan je ook automatisch tijd laten reserveren voor
en/of na elke afspraak.

4. Maak alle types afspraken aan die je nodig hebt
Je kan ook meerdere types afspraken
aanmaken, naargelang het doel van de
afspraak. Zo kan je je klant bijvoorbeeld
laten kiezen of het gaat om een kennismaking, of om het maken van een
materiaalkeuze. Daarbij kan je bij de
optie ‘kennismakingsgesprek’ afspraken voorzien van 60 minuten,  terwijl
je voor de optie ‘materialen kiezen’
afspraken kan voorzien van 2 of 3 uur.
Zo kies je per type afspraak wat best
past bij jouw bedrijf. Ook online afspraken kan je inboeken via Calendly.
com, waarbij je contactpersoon ineens
de juiste link meekrijgt naar jouw favoriete app. Je kan namelijk via een handig uitklapmenu kiezen of je koppelt
met Microsoft Teams, Zoom, Google Meet… Als voorbeeld maakten we hier een
agenda aan voor een kort intern teamoverleg. Ook afspraken met meerdere
personen kan je namelijk inboeken.
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5. Maak het helemaal op maat
Je kan nu voor elk type afspraak aanduiden hoe ver in de toekomst mensen
kunnen plannen, hoe lang de afspraak mag duren, op welke dagen je dat type
afspraak wil hebben. Bijvoorbeeld: enkel op vrijdag voor afspraken op kantoor,
of enkel depannages en onderhouden enkel op maandag en donderdag, of
enkel op de namiddagen voor toonzaalbezoeken…
Je kan ook meerdere locaties aanduiden, zodat je klant kan aangeven naar
welke toonzaal hij bijv. komt.
Ook de tijdsduur waarbinnen mensen iets kunnen inplannen kan je instellen.
Zo kan je bijvoorbeeld zorgen dat ze pas vanaf de volgende werkdag kunnen
inplannen.
Je kan ook instellen hoeveel van die afspraken je wil op één dag. Je kan bijvoorbeeld 8 onderhoudsafspraken voorzien van 30 minuten, met telkens 30
minuten verplaatsingstijd ertussen. Of 7 afspraken in je toonzaal, van 60 minuten, opeenvolgend.

6. Zet de communicatie naar je hand
Zoals je kan zien op het screenshot
voor het toonzaalbezoek, kan je zelf al
extra info meegeven aan je potentiële
klant. Handig om te laten weten waar
hij of zij kan parkeren, of hoe je zaak
het vlotst bereikbaar is.
Je kan ook een automatische opvolging
instellen. Dat houdt in dat je klant een
herinneringsmail kan ontvangen, of
voordien al kan meegeven wat zijn
vraag of probleem is. Een kort bedankingsmailtje achteraf behoort tot de
mogelijkheden. En waarom daarin niet ineens naar feedback vragen over het
gesprek? Al die emails kan je personaliseren.
Overtuigd? Ga er vandaag nog mee aan de slag! Succes ermee!
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