Wie afstand kan overbruggen,
kan grenzeloos veel kansen pakken
Vloeiend virtueel
samenwerken

Teamwork makes
the dream work
Iedereen kent de missie van Tony Chocolonely:
100 procent slaafvrije chocolade, wereldwijd. Dat gaat
goed. Naast de drie kantoren in Amsterdam is de
impactvolle organisatie nu ook actief in de VS en de UK.
Hoe beter de communicatie, hoe sterker de organisatie.
Dat geldt ook voor Tony’s, zeker nu ze internationaal
uitbreiden. Daarom implementeren ze Microsoft Teams
met Vodafone Calling in Office 365.

“Nu wij zo hard groeien, wordt de behoefte om nog beter samen
te werken groter. Tools zijn ondergeschikt aan dat doel, maar die
moeten dit wel bewerkstelligen”, vertelt IT-manager Rick. Goed
samenwerken betekent voor Tony’s een sterk teamgevoel. Of je
nu op hetzelfde kantoor werkt of in een ander land, of zelfs bij
een ander bedrijf: een team moet elkaar altijd en overal kunnen
bereiken. Daarnaast hecht onze organisatie veel waarde aan een
eenduidige werkwijze die efficiënt is en iedereen toegang geeft tot
de benodigde informatie.

Kleinere afstand
Telefoongesprekken werden voorheen gevoerd met Skype
for Business en mobiel. Dat werkte goed toen ze nog met zes
medewerkers waren, maar met de honderd man die de organisatie
inmiddels telt, wordt virtueel teamwork steeds belangrijk. Nu
Tony’s actief is in meerdere landen zijn er ook regelmatig meetings
met buitenlandse collega’s. “Videobellen moet de afstand kleiner
maken, mensen moeten even goed fysiek als op afstand deel
kunnen nemen aan een meeting. Daarnaast is het belangrijk dat
binnenkomende gesprekken direct terechtkomen bij de juiste
medewerkers en dat deze medewerkers altijd beschikken over de
gegevens uit het klantcontactsysteem van de persoon die belt.”

Mailstorm indammen
De overige communicatie binnen het bedrijf verliep tot voor kort
vooral via e-mail. Volgens Rick werd er nogal wat afgemaild.
“We mailen echt heel erg veel. Dat zorgt ervoor dat iedereen veel
te veel tijd kwijt is aan het organiseren van zijn mailbox. Mapjes
‘ongelezen’, ‘ongelezen urgent’: je kent het wel. Om de mailstorm
een beetje in te dammen, zijn wij op een maandagochtend met
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chattool Slack begonnen. Uiteindelijk heeft dat niet gebracht wat
wij zochten. De tool integreert bijvoorbeeld niet goed met Office
365, de beheermogelijkheden zijn beperkt en je kunt er niet
mee bellen.”

Eén geïntegreerde werkplek
Om slimmer te werken kiest Tony’s voor Microsoft Teams. Met
Teams wordt alles samengebracht in een werkruimte. Werknemers
kunnen overal chatten en samenwerken aan bestanden. Omdat
Tony’s één oplossing wil voor alle communicatiestromen wordt
Microsoft Teams ook ingezet voor telefonie en klantcontact
dankzij Vodafone Calling in Office 365. Dat betekent ook dat vaste
Vodafone telefoniedienst beschikbaar is in Microsoft Teams. De
Anywhere365 oplossing van Vodafone Calling zorgt ervoor dat alle
inkomende gesprekken met bijbehorende contactgegevens op het
juiste moment aan de juiste persoon worden gekoppeld, of je nu op
kantoor bent, thuis, in het buitenland of bij een klant.

“

Iedereen binnen ons bedrijf
moet begrijpen waarom wij
deze stap maken
Rick van Doorn,
IT-manager Tony’s Chocolonely

“

“
Je hoeft niet altijd aan te
staan. In Microsoft Teams
kun je aangeven op welk
tijdstip en welke dag je
telefonisch bereikbaar
bent en notificaties
wilt ontvangen
Rick van Doorn,
IT-manager Tony’s Chocolonely

“

Betrek het hele bedrijf

Muren verdwijnen

“Wij pakken de implementatie deze keer serieus aan”, vertelt Rick.
“Als je de manier van werken wilt veranderen, moet je aandacht
aan de adoptie besteden. Dat betekent: niet alleen vragen of
mensen het willen downloaden, maar ook uitleggen waarom wij
het gebruiken, wat de verwachtingen zijn en vragen wegnemen.
Hoe verhoudt een direct message zich bijvoorbeeld tot een direct
message? Ben je verplicht om alles te lezen? Wat zijn de stijlregels?
Wij starten met een trainingssessie en zijn bezig met handboeken.
Iedereen binnen ons bedrijf moet begrijpen waarom wij deze
stap maken.”

Dankzij Microsoft Teams Rooms kunnen onze collega’s uit het
buitenland nu ook deelnemen aan de monday morning meeting
in het ‘thuishonk’. Als medewerkers niet bij de meeting aanwezig
kunnen zijn, krijgen ze een videoverslag. “Nu notuleren wij alles
met de hand en mailen wij het rond. Of neem ons HR-handboek,
dat is nu een statisch pdf-je. Niemand weet waar het opgeslagen
staat. Dat soort documenten zijn ineens voor iedereen binnen
handbereik. De digitale muren verdwijnen ook extern. Wij
verwachten van onze leveranciers dat ze ook in Teams gaan
werken. Samenwerken wordt intern dan net zo makkelijk
als extern.”

Minder vluchten
Wat verandert er binnen Tony’s met de komst van Microsoft
Teams en Vodafone Calling in Office 365? De tool stimuleert
samenwerken en het delen van data. Met Vodafone Calling
integreert het bedrijf ook video en audio conferencing en het
contact center inclusief een koppeling met het CRM systeem.
Dit geldt zowel voor intern als extern contact. Alle functies zijn
beschikbaar op zowel de laptop als op mobiel. Door betere
conferencing faciliteiten wordt een meeting op afstand ineens
echt persoonlijk. Nu vliegen medewerkers nog vaak heen en weer
naar de US en de UK. Het is de bedoeling dat de tool het aantal
vluchten per maand verkleint. Dit levert dan weer een mooie
kostenbesparing op.

Digitaal in balans
Een andere, belangrijke reden om op deze manier te werken
is de werk-privé balans van de medewerkers. “Iedereen kan
werken vanuit een eigen locatie, of dit nu intern, extern of vanuit
het buitenland is. Dit bevordert de efficiënte. Als je een vrije
middag hebt, zet je jezelf uit. Wij geloven dat het gezond is als
medewerkers die mogelijkheid hebben. Je hoeft niet altijd aan
te staan. Dit kan lastig zijn zeker als je met collega’s in meerdere
tijdszones werkt. In Teams kan je precies aangeven op welke dagen
en tijdstippen je wel en niet bereikbaar bent. WhatsApp biedt deze
mogelijkheid niet. Teams vervangt dus ook het zakelijke gebruik
van WhatsApp. Als je ’s avonds met je gezin op de bank zit of even
je privéberichten checkt, word je nu niet altijd aan werk herinnerd.”

Wilt u meer weten over de oplossingen van Vodafone Business?
Neem contact op met uw Vodafone Business Partner.
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