1. Klant in beeld

Duur
Een Service Design Sprint duurt 6 tot 8
weken. Wekelijks organiseren we een
werksessie van een dagdeel.
SERVICE DESIGN SPRINT

Inhoud
We begeleiden een kernteam uit uw
organisatie bij de Service Design Sprint. De
Sprint bestaat uit 5 werksessies rondom
specifieke aspecten van Service Design.
Iedere werksessie start met een korte
theoretische toelichting op een
instrument of concept, dat we vervolgens
direct praktisch toepassen op uw
dienstverlening.

De Service Design Sprint geeft uw
dienstverlening in korte tijd een krachtige
impuls. Door Service Design-instrumenten te
gebruiken bij het optimaliseren van processen,
zorgt u voor maximale focus op de klant.
Met de Service Design Sprint bekijkt u uw
dienstverlening vanuit alle relevante
invalshoeken, zodat u alle betrokken schakels
binnen uw organisatie in samenhang kunt
verbeteren.

Waarom Service Design?

Resultaat
Hogere klantwaardering voor één van uw
diensten en een praktische aanpak die u zelf
kunt toepassen op uw dienstenpakket.

Persona: ‘de Bezorgde Ouder’

1. Definiëren
actie

Proces CJG
Klantproces

Beleving

3. Uitnodigen
ouders

Rollen

Zoeken info, hoe
zit het ook alweer?

Alicia van der Klei
Ester Zwaan

4. Inplannen
consult*

2. Plannen consult

Ontvangen brief met
verzoek afspraak te
plannen

Touchpoints

Customer Journey

2. Zoeken
contactmomenten
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Proceseigenaar:
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Proces: Plannen contactmomenten (2 jaar)

Kiezen geschikt
moment

Ontvangen
ontvangstbevestiging

Kunnen zien bij wie
ik vorige keer was!

Zelf moment
kunnen kiezen (kan
partner ook mee)

Afspraak gelijk in de
agenda laten
zetten, handig!

4. Wijzigen
afspraak

Lezen info over 2jaar consult op
website

Ontvangen SMS
herinnering

Invullen vragenlijst

Oh ja! Even
checken of ik
nog kan!

5. Consult

Vragenlijst en boekje
vergeten

Bij binnenkomst
word ik gezien
en welkom
geheten!

Wat een oen
ben ik… nou
ja, volgende
keer beter!

Oh ja, een
vragenlijst
(zucht)

Oh jee, waar is
mijn DigiD?

Hoe zit dat
met privacy?

CB Arts

CB Assistente

CB Assistente

CB
Assistente

CB Assistente

CB Arts

Contact /
kanaal

Aandachtspunten

- Locatie is ondergeschikt
- Afspraak kan automatisch aan outlook agenda worden
toegevoegd
- Automatisch voorstel obv historische gegevens /
voorkeuren
- Twee kinderen tegelijk moet mogelijk zijn

* Voor bepaalde
risicogroepen plant het
CJG de afspraken in. Ook
kunnen ouders via het
KCC of bij een balie een
afspraak inplanen.

3. Maken
klantreis

Aanpak
De aanpak bestaat uit 5 opeenvolgende
werksessies, waarbij in iedere sessie een
bepaald Service Design concept centraal
staat:
1. Klant in beeld
In deze sessie brengen we in beeld, wie of
welke klant geholpen is met uw dienst of
proces.
2. Onderzoeken dienstverlening
Doelstelling in deze sessie is om de
probleemstelling scherp te krijgen: wat
gaat goed en wat moet beter in de huidige
dienstverlening?

4. Service
Blueprint

5. Valideren
concept

4. Service Blueprint
In deze sessie koppelen we de gewenste
klantbeleving aan uw interne
dienstverleningsprocessen, documenten
en contactkanalen.

5. Valideren
In de laatste sessie wordt het resultaat
getoetst met een korte simulatie of een
storyboard. De feedback kan leiden tot
aanpassingen.

3. Optimale klantreis
In deze sessie ontwerpen we de optimale
klantreis voor verschillende persona’s.
Welke contactmomenten zijn er, wat
willen we de klant laten beleven en hoe
willen we daarop sturen?

5. Wijzigen
afspraak
3. Voorbereiden consult

Inloggen: zien bij
wie vorig consult
was

Service Design is een verbetermethode gericht
op het onderzoeken en ontwikkelen van
dienstverlening en dienstverleningsconcepten.
Veel organisaties denken nog vóór de klant en
niet vanuit de klant. Service Design helpt om te
denken vanuit klantwaarde en klantervaring,
zodat u uw dienstverlening kunt inrichten op
wat klanten echt belangrijk vinden.

2. Onderzoeken
dienstverlening

Ouders
attenderen op
meenemen
vragenlijst en
groeiboekje naar
consult

Bij herinneringsbericht ook aangeven
dat ouders via
portaal zelf afspraak
kunnen wijzigen

Bij > 5 minuten
uitloop worden
ouders geïnformeerd

Service Design helpt om buiten bestaande
kaders te denken en tot vernieuwende,
innovatieve concepten en ideeën te komen. Het
biedt een aantal praktische, krachtige
methoden en technieken. De gevonden
oplossingen kunnen betrekking hebben op
werkprocessen, het aanbod van producten en
diensten of de wijze waarop een organisatie
met haar klanten omgaat.

Meer weten?
Neem contact op met Vincent Damen: damen@processpecialisten.nl en 06 46 1626 77!

