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The value of
service design
in business
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Hi all!
I’m Boris.
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We design meaningful services
people love to use
and help organisations to
become customer centric.
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We are Koos.
The Playhouse
of Service
Design.
We are 27 service design experts, based in
Amsterdam and Lisbon.
We work with large international service
oriented organizations in the Netherlands,
Portugal, UK, Scandinavia and Asia.
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Our clients are from all industries
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We offer two types of services

Customer-centric solutions

Business transformations

We design services that fit customer needs
and build a consistent brand experience,
leading to the ultimate differentiation:
happy customers.

We partner with companies to transform
their organisation to become customer
centric. We change mindsets, train & coach
employees and develop toolkits.
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Let’s talk about
Service Design
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Service Design
Service design is the activity of orchestrating and designing
all components of a service in order to improve the customer
experience. Service design may function as a way to improve
existing services or create entirely new services.
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5 principles of Service Design

User centered

Holistic

Co-creation

From surface to core

Iterative

Everything we do, we do
from a user perspective.

We look at the total
service ecosystem, from
the early start till the
final end.

We work in diverse
multi-disciplinary teams
during the full length of
the project.

Starting at the surface
and drilling down to
the internal processes,
structures and systems.

Service Design is an
iterative and continuous
process. It is a way of
working.
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The service design process

Empathize

Define

Solving the right problem

Ideate

Prototype +
test

Implement

Solving the problem right

An introduction to Design thinking, H. Plattner, Institute of Design at Stanford
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So, how can Service
Design impact my
organization?
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4 pillars of design with impact

1. Deliver experiences

2. Talk to your customer

3. Empower designers

4. Measure impact

Focus on the experience instead
of the product. Look at the
holistic journey and the context
of the user

Combine quant and qualitative
methods to continuously
improve based on customer
feedback

Nurture your design talents,
spread them across the
organization and let them
blossom

Create a bold user-centric
strategy, and force yourself to
measure impact as rigorously as
you do ‘time’ or ‘costs’
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1. Deliver experiences
Focus on the experience instead of the product. Look
at the holistic journey and the context of the user
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We focus on the touch points
between customer and company

Customer

Organisation
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Customer Journey
The total experience of the service trough the eyes of the customer, including
all phases that the customer lives through and all moments of contact that
the customer has with the organization.
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Ikea
as example
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Browsing
through the
catalogue
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The instant
recognition
of the blue
yellow
building
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Finding your
way around
the building
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The reality
check in the
showroom
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The (un)
friendly staff
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Finding
your own
products
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The cheap
hot dog
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Fighting the
manual
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Using the
products
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These touch
points shape
the customer
journey

27/66

Remember: a Customer Journey is a
tool, not a solution
Optimizing customer
processes

Detailing
concepts

Bringing stakeholders and
departments together

Aligning interactive and
traditional channels

Project
objective
Mapping
customer needs

Experience your service through the
eyes of the customer

Developing
IT requirements

Optimizing customer
experience
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Compact and usable journey
Lidewij: huidige klantreis
Burger incidenteel: de zorgvuldige initiatiefnemer
Fasering

Uitleg
fasering

Moment van
de waarheid

Droom
Ik verwacht een
levensgebeurtenis in
mijn leven waardoor ik
ga dromen en nadenken
over alle mogelijkheden
omtrent het initiatief dat
ik heb. Daarbij laat ik me
inspireren door vrienden
en familie.

Verkenning
Ik verken de
mogelijkheden op het
internet en lees me in
de materie in. Ik kom
erachter dat ik een
vergunning nodig heb.

Verdieping

Voorbereiding

Aanvraag

Onderzoek wat ik
allemaal nodig heb voor
de aanvraag, veel lezen
en wegwijs maken op
het OLO. Ik inventariseer
de vergunningen en
documenten.

Alle documenten maken
en verzamelen voor
de aanvraag. Als nodig
huur ik hier een expert
voor in.

Het indienen van de
vergunningsaanvraag in
het online Omgevings
loket.

Ik droom over alle
mogelijkheden van mijn
initiatief. Positiviteit heerst
omdat er zich geen
problemen voordoen.

Positief

Lidewij
Volledigheidscheck
Wachten en de
resultaten van de
ontvankelijkheidscheck
krijgen.

Aanvulling
Een aanvulling doen op
mijn aanvraag en daarbij
horende documenten
verzamelen. Nog een
keer de aanvulling /
aanvraag indienen.

Ik krijg hulp van
gemeente bij mijn
aanvraag
Na het indiening ben ik
tevreden, maar minder dan
de initiele aanvraag.

Vergunningscheck
geeft me snel
uitsluitsel

Ik word wat positiever
door het verzamelen van
kwalitatief werk en het
behouden van controle.

De noodzaak van een
vergunning is voor mij
niet duidelijk

Neutraal
Ik krijg te veel en
ongestructureerde
informatie

Negatief

We willen heel graag
een aanbouw maken
aan ons huis, dan
kunnen we daar een
mooie studeerkamer
plaatsen en een extra
logeerkamer voor de
kinderen.

Ik kan digitaal
mijn vergunning
aanvragen

Ik krijg geen
duidelijkheid over
volgende stappen

Mijn specialist
levert goed werk
Gemeenteambtenaar
mag mij blijkbaar niet
adviseren

Het proces is te moeilijk
om zelf te doen

Het is me onduidelijk
welke informatie exact
in de aanvraag hoort

Ik krijg gebrekkige
informatie over het
proces
De aanvraag is erg
uitgebreid en niet alles is
op mij van toepassing
Aanvraag afgekeurd? Ik
wist niet eens dat er een
ontvankelijkheidstoets zou komen

34
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Multiple persona’s in a journey
Customer Journey: Onboarding SOHO & VSE
Net zo flexibel als...

SOHO

Small Office / Home office; 1 werknemer

Introductie

Voor de creatie van deze customer journey is
een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In dit
onderzoek hebben we een mix van zakelijke
T-Mobile klanten gesproken, namelijk SOHO,
VSE Klein en VSE Groot klanten, met een
verdeling in acquisitie en renewal klanten.
Ook is er een spreiding toegepast rondom de
verkoopkanalen, namelijk E-Shop, T-Shop en
Telesales.

Fase

Behoeften

In totaal zijn er 18 diepte-interviews
afgenomen van 60 minuten elk. In het
interview is het onboardingsproces van de
klant in detail doorgenomen en hebben we
inzichtelijk gemaakt hoe de klantervaring voor
de verschillende doelgroepen is. Daarnaast
hebben we de deelnemers enkele ideeën
van T-Mobile voorgelegd. Deze customer
journey is hiervan het resultaat en heeft
inzicht en richting aan het verbeteren van de
klantbeleving van Onboarding SOHO & VSE.

» Tijdens het oriëntatieproces is er geen sterke
voorkeur voor een telecommerk (weinig
loyaliteit).
» De keuze is primair gebaseerd op de telefoon
die men wil hebben en secundair op prijs en
bereik. Provider is amper relevant (men ziet geen
verschil).
» Is gevoelig voor acties en kortingen die voor de
duur van 1 á 2 jaar de beste deal geven. Hierna
herhaalt de zoektocht naar een deal zich.
» Vraagt intensief contact en ondersteuning van
T-Mobile.
» Gebruikt zijn toestel voor privé en zakelijke
communicatie/administratie.
» Is gevoelig voor gezinsvoordelen op bundels
door zakelijk gebruik.
» Laat zich graag informeren in de winkel (T-shop).

Activiteiten

1. Oriëntatie

2. Transactie

3. Ontvangst

4. Installatie

5. Wacht

6. Nummerportering

7. Gebruik

8. Factuur

9. Beheer

10. Aanpassing

» Ik wil overal waar ik ben goed bereik
» Ik wil een abonnement dat aangepast is aan
de gangbare norm voor de hedendaagse
communicatie (GB’s, onbeperkt bellen, etc.)
» Ik wil een betere deal dan mijn vorige
abonnement
» Ik wil me geen zorgen maken dat ik bij een
andere provider beter af zou zijn
» Ik wil eenvoudig en zonder veel gedoe
overzicht kunnen houden op de
abonnementen die ik heb

» Ik wil iemand spreken om te kunnen
onderhandelen over mijn deal
» Ik wil dat mijn loyaliteit wordt beloond

» Ik wil weten wanneer mijn bestelling wordt
geleverd
» Ik wil worden vertrouwd door de persoon
die mij de bestelling overhandigt

» Ik wil dat mijn klanten geen last
ondervinden van mijn abonnementswissel
» Ik wil dat mijn telefoon direct belklaar is
» Ik wil geen gegevens verliezen bij het
installeren van een nieuwe telefoon
» Ik wil direct alle nieuwe functies van mijn
telefoon begrijpen en gebruiken
» Ik wil dat T-Mobile in geval van problemen
snel met een oplossing komt

» Ik wil niet wachten tot mijn nieuwe
abonnement ingaat

» Ik wil mijn huidige nummer behouden
» Ik wil me geen zorgen maken over het
omzetten van mijn huidige nummer naar
T-Mobile
» Ik wil dat mijn klanten geen last
ondervinden van mijn nummerportering

» Ik wil overal goed bereik hebben
» Ik wil storingvrij gebruik maken van
T-Mobile diensten
» Ik wil me geen zorgen maken over het
verbruik (kosten) van mijn abonnement(en)

» Ik wil de factuur begrijpen
» Ik wil dat mijn eerste factuur overeenkomt
met wat ik heb afgesproken
» Ik wil geen (grote) kosten buiten mijn
abonnement maken

» Ik wil geen werktijd verliezen aan het
beheren van telecomabonnementen
» Ik wil snel een overzicht hebben van de
status en kosten van de abonnementen die
ik heb
» Ik wil eenvoudig de specificaties van
facturen kunnen inzien als ik merk dat
afwijkende bedragen worden afgeschreven

» Ik wil snel aanpassingen kunnen
doorvoeren, zoals het verlengen, aanvragen
of pauzeren van een (nieuw) abonnement
»
»

Ik kies een
Ik neem
Ik doorsta de
abonnement
contact op met krediet check
(en toestel) van T-Mobile om
en betaal
T-Mobile
mijn deal te
bepalen

Ik bepaal een
afleverdatum
en tijd

Ik installeer
de nieuwe
telefoon en
probeer hem
uit

Ik oriënteer me
(einde contract, nieuw
model telefoon, nieuw
type abonnementen of
tijdrovend beheer)

Ik verken en vergelijk
de verschillende
mogelijkheden

Ik ontvang
bevestiging
van de
afleverafspraak

Ik neem de
levering in
ontvangst

Ik ontvang een
Welkomst-sms
van T-Mobile

Ik zet alle
gegevens van
mijn oude
telefoon over

Ik vraag mijn
nummerbehoud aan

Mijn nummerbehoud wordt
goedgekeurd

Ik wacht
en gebruik
mijn nieuwe
telefoon met
oude sim

Ik krijg een
aankondiging
voor nummerbehoud

Ik verwissel
mijn simkaart

Mijn nummerbehoud is
gelukt

Ik gebruik mijn Ik kom achter
telefoon
de kwaliteit
van het
T-Mobile
netwerk

Ik vorm een
mening over
de kwaliteit
van T-Mobile

Ik ontvang
een bericht
dat mijn
eerste factuur
klaarstaat

Ik controleer
of het (nieuwe)
factuurbedrag
klopt volgens
afspraak

Ik controleer
mijn bankafschriften
of volgende
facturen
kloppen

Ik log in op
de beheeromgeving van
T-Mobile

Ik constateer
de factuurbedragen
van mijn
medewerkers

Ik zoek in de
specificaties de
reden van een
relatief hoog
factuurbedrag

Ik constateer
dat ik mijn
abonnement
toch niet goed
bij mij past

Ik laat mij
adviseren door
T-Mobile

Ik pas mijn
bundel aan

Visualisatie

Groei mee met...

Moment of Truth

Legenda
Moment of Truth
Een impactvol moment waarop
grote invloed heeft opde uiteindelijke
klanttevredenheid.
Belevingscurve
Een resultaat van de klantbeleving,
waarbij een indelingwordt gemaakt
in een postief, neutrale of negatief
resultaat.

VSE (Small)

Very Small Enterprise; 2-5 werknemers

» Tijdens het oriëntatieproces is er geen sterke
voorkeur voor een telecommerk. De mate van
differentiatie ervaart men als zeer gering.
» Abonnement wordt vaak gekozen in
samenspraak met werknemers door de korte
lijntjes binnen bedrijf.
» Abonnementen en toestellen zijn binnen het
bedrijf nog relatief divers (specifiek op een
werknemer) door relatief informele opzet bedrijf.
» De eigenaar bestelt de telefoon en het
abonnement, maar de gebruiker en de
administrateur zijn andere werknemers.
» Lijken in gedrag relatief veel op SOHO. Gebruikt
telefoon zakelijk en privé en toestel is relatief
belangrijk.
» Efficiëntie van beheer en managen van
abonnementen is nog geen belangrijke factor.

Neutraal

Belevingscurve

Gain
Voordelen en stimulatoren die de
klant op dit moment helpen om
dingen makkelijker, sneller, goedkoper
of beter gedaan te krijgen.

Gain

“Quotes“

Allen

Gain
Het maken van de
afspraak met AMP op een
geschikte dag en tijdstip
gaat eenvoudig.

Gain
SOHO-klant waardeert
korting en/of extra’s naar
voorkeur bij overstap van
privé naar zakelijk als blijk
van waardering voor de
loyaliteit aan T-Mobile

Gain
In begrijpelijk gesprek
wordt goed uitgelegd
welk abonnement beste
bij klant past

Pain

Pain

Pain

Pain

VSE groot weet niet
precies wanneer
de verschillende
abonnementen aflopen

Lang wachten op
kredietwaardigheidscheck

Overstap van T-Mobile
privé naar zakelijk
is ingewikkeld en
omslachtig

Bezorger van AMP doet niet
altijd moeite om pakketje
te bezorgen (ondanks dat
klant gewoon op locatie is)

Overstap met meerdere
nummers ingewikkeld
omdat abonnementen niet

Quote
Interviewquotes om de bevindingen
te bekrachtigen.

Gebrek aan
begripvolle uitleg bij
klantweigering na
kredietwaardigheidscheck

VSE (Big)

T-Mobile reageert correct
op meldingen van
mogelijke storingen aan
het netwerk

Gain
Welkomst sms geeft
een bevestiging dat de
telefoon is aangesloten op
jet T-Mobile netwerk

“Ik bekijk zo’n
contract alleen
vluchtig om
te zien of m’n
abonnement
klopt.”

Installatie is gemakkelijk

“Echt blij dat T-Mobile
zo flexibel was om mijn
abonnement van twee
maanden oud om te zetten
in het nieuwe Unlimited.”

Gain
T-Mobile-medewerkers
helpen geduldig bij
vragen rondom de
telefoon

Gain

“In de winkel
vraag ik altijd of
ze de telefoon
gebruiksklaar
willen maken en
dan doet hij het
ook eigenlijk.”

Gain

Nieuwe telefoon direct
kunnen gebruiken met
oude SIM-kaart

“Als zij mij bellen
om over te stappen,
dan moeten zij
mij dingen als
nummerbehoud uit
handen nemen.”

Gain

“Eigenlijk is het
eerste telefoontje het
moment dat ik weet
dat mijn nummer
overzetten gelukt is.“

Serviceberichten
rond moment van
nummerportering zijn
handig

Gain

“Ik verwacht
gewoon dat
alles werkt“

T-Mobile geeft proactief
advies op maat bij
veranderde behoeften.

Gain
“Ik belde laatst dat
een telefoonmast
waarschijnlijk storing
had. Toen stuurden ze
netjes iemand langs.”

Opbouw factuur is
overzichtelijk en kosten
zijn helder uiteengezet

Gain
De beheer-omgeving is
overzichtelijk
“Als het ongeveer
op 100 euro zit
geloof ik het wel.”

“Ze zijn aan de
telefoon niet zo snel,
maar wel aardig en
correct.”

Pain
Bij groei krijgt éénpitter
ineens te maken met
beheer

Pain

Pain
Verplichting om op
kantoor te zijn tijdens de
bezorging

“Ik schrok wel dat
het niet werkte. Ik
had wel een beetje
zweethanden.”

“Ik gooi die
robotberichtjes van
T-Mobile eigenlijk
altijd meteen weg.”

Pain

Pain

Retentieklanten moeten
zich bij nieuwe bezorging
nog een keer identificeren
d.m.v. een KvK nummer

Klant stoort zich
aan de automatisch
gegenereerde mails
(welkom, bevestiging) of
ziet ze vaak niet eens

Ontzorg...

Bang dat gegevens
van oude telefoon
niet allemaal worden
overgezet.

Moeten wachten tot huidige
abonnement afloopt voor
nummer overgezet kan worden

Pain

Pain

De huidige provider wil
het klantnummer ten
behoeve van nummerportering niet doorgeven

Serviceberichten op je
nieuwe SIM niet kunnen
zien omdat je nog je oude
SIM gebruikt

Pain
Tijdens installatie van
telefoon en overzetten
gegevens oude telefoon
is de klant tijdelijk niet
bereikbaar voor zijn eigen
klanten

Ontdekken bij eerste
gebruik dat kwaliteit
T-Mobile netwerk
niet helemaal aan
verwachtingen voldoet

“Ik hoop eigenlijk
gewoon dat het
nummerbehoud
gewoon goed gaat.“

Pain

Pain
Pain
Pain

SOHO & VSE (Small)
Gain

De telefoon wordt
doorgaans zeer snel
geleverd.

“Ik vind het goed dat mijn
telefoon in een anonieme
bruine doos bezorgd
wordt. Anders is hij wel
heel makkelijk te stelen...”

“Ik regel het liever met een
echt persoon. Dan kan ik
tenminste nog een dealtje
proberen te krijgen. Dat
kan niet met een website.”

Acquisitie

Gain

Emotie
Een beschrijving van een
veelgevoelde emotie.
Pain
Barrieres, problemen en obstakels
die klanten er op dit moment van
weerhouden hun behoeften, doelen
of acties te bereiken.

Pain

Renewal
“Ik ga van consumer
naar business,
maar word door de
systemen behandeld
als een nieuwe
klant.”

Pain

Pain

Pain

Doordat men mail niet
(goed) leest mist men
belangrijke informatie
over nummerportering

Slechte overdracht
tussen de besteller en de
gebruiker van de telefoon
/ het abonnement

Angst zakelijk niet
bereikbaar te zijn, omdat
er wat misgaat met de
nummerportering

Pain
Een facturatieoverzicht
van alle nummers is niet
automatisch geregeld

Pain
Bij een defect aan
de telefoon neemt
T-Mobile geen
verantwoordelijkheid

Pain
Onduidelijkheid over
bedragen op de eerste
factuur (aansluitkosten,
verrekeningen)

Pain
Inloggegevens moeten
onthouden voor een
portal die ik weinig
gebruik

“Frustrerend dat zo’n
medewerker buitendienst
gewoon even zelf zijn
internetbundel van 3gb
naar 20gb kon zetten in
zijn MTM-omgeving.”

Pain
Pain
Downloaden van
meerdere facturen kost
relatief veel tijd

Werknemers kunnen
zelf hun abonnement
aanpassen en ophogen.

“Uiteindelijk moest mijn
medewerker met zijn eigen
account inloggen en zelf
de betaalde dienst bij een
pittige website opzeggen.”

Pain
Ik heb geen
gebruiksvriendelijk inzicht
in het telefoongebruik van
mijn werknemers

Pain

Pain

Ik kan de bundels van
mijn werknemers niet per
direct aanpassen.

Werknemers kunnen
naast belminuten, SMS
en MB’s nog andere extra
kosten maken

Perfecte T-Mobile onboarding

Per fase is gekeken met welke kernwaarden (Simple, Unimited en Personal) T-Mobile het verschil kan maken. Deze kernwaarde is gekoppeld aan
de behoeften en de pains en gains van zakelijke klanten om zo tot de perfecte T-Mobile onboarding te komen.

Unlimited

VSE (Big)

Very Small Enterprise; 6-20 werknemers

» Abonnement en toestel worden meestal
gekozen door eigenaar. Het toestel is vaak
hetzelfde voor alle werknemers.
» Houdt rekening met doorgifte van telefoons
door werknemersverloop.
» Wil werknemers vooral ondersteunen met bellen
en e-mailen.
» Is op zoek naar een langetermijnrelatie met de
dienstverlener (provider).
» De eigenaar stelt vaak andere eisen aan zijn
eigen abonnement dan aan die van zijn
werknemers.
» Is op zoek naar kostenbesparing en degelijkheid
van dienstverlening en netwerk.
» Vermijdt bij voorkeur onnodige interacties met
T-Mobile.
» Organiseren van bedrijfstelecom ziet men als
een afleiding van het dagelijkse werk.

Kernwaarden van T-Mobile

Belangrijk in fases waar zakelijke klanten
voor hun business afhankelijk zijn van
T-Mobile:
» Oriëntatie
» Gebruik
» Aanpassingen

Personal
Fases van ‘onzekerheid’ waarin zakelijke
klanten actief wat van T-Mobile (kunnen)
verwachten:
» Wachten
» Facturen

Simple
Vooral van belang in fases waar zakelijke
klanten liever niet mee bezig zijn:
» Transactie
» Ontvangst
» Installatie
» Nummerportering
» Beheer

Ideeën

Unlimited

Simple

Simple

Simple

Personal

Simple

Unlimited

Personal

Simple

Unlimited

Oriëntatie
» Maak het verschil met verschillende
soorten abonnementsstructuren die
interessant zijn voor de zakelijke markt.
Voorbeelden:
» Zorgeloos: Alle abonnementen onbeperkt
bellen en data
» Alleen bereikbaar: een/twee
hoofdabonnement(en) (onbeperkt) en
diverse nevenabonnementen (bereikbaar
zijn)
» Reis vrij (Europa / Wereld): vaste
toevoeging van ‘Travel & Surf’.
» Extra veilig: met abonnement voor
beveiligingssysteem
» Full service: inclusief dataabonnement(en) voor iPad(s)
» Zakelijk ontmoet privé: zakelijke bundel
aanvullen met voordelen voor thuis
(bundels voor familie, tv, internet etc)

Transactie
» Geef de kredietwaardigheids-check
een houdbaarheidsdatum. Binnen deze
termijn en binnen een financiële ruimte
kan de klant meerdere abonnementen
aanvragen zonder hiervoor dus telkens een
kredietwaardigheids-check te hoeven laten
uitvoeren.

Ontvangst
» Maak het mogelijk om iemand anders te
machtigen om het pakket in ontvangst te
nemen.

Installatie
» Heldere instructievideo(’s) van hoe elke
telefoon geïnstalleerd moet worden, en op
die manier als T-Mobile de onzekerheid
verlagen.

Wachten
» Houd klanten op de hoogte hoe lang het
nog duurt voordat men gebruik kan maken
van het T-Mobile abonnement.

Nummerportering
» Zorg dat op de website per provider
visueel wordt uitgelegd waar men precies
het klant- of relatienummer kan vinden
(persoonlijke web-omgeving, factuur).

» Bied tijdens overzetten van telefoon naar
telefoon een tijdelijke out-of-office in de
vorm van een voicemail gedurende het
installeren van de telefoon..

» Controleer maand voor nummerportering
bij klanten of nummerportering inmiddels
geregeld is en stuur indien nodig een
herinnering via SMS-bericht.

Gebruik
» Maak een analyse van het gebruik van de
eerste drie maanden en pas in overleg
met de hoofdabonnementhouder het
abonnement aan, aan het werkelijke
gebruik. Laat zien hoeveel geld men met
een overstap bespaart.

Eerste factuur
» Stuur aquisitieklanten na de eerste factuur
een SMS-bericht om te vragen of het
abonnement en het gebruik bevalt. Bij “nee”
als antwoord persoonlijk contact opnemen,
om te achterhalen waar het probleem zit.

Beheer
» Maak beheer mobile-first, het liefst via
een app zodat de inlog-drempel wordt
weggenomen door vergeten inloggegevens.
Indien gewenst kan beheerder website
blijven gebruiken, met QR-verificatie in
plaats van inlog (zoals Web Whatsapp).

Aanpassingen
» Maak het beheerders mogelijk om via
alle kanalen alle soorten aanpassingen
(toevoegen abonnement, stopzetten of
pauzeren abonnement, gegevens omzetten,
abonnement aanpassen etc.) te kunnen
doen.

» Een waarschuwing sturen naar de
beheerder als een bepaald abonnement
80% van de bundel gebruikt heeft of
als er wijzigingen in een abonnement
plaatsvinden.

» Zorg ervoor dat beheerders in de app
met weinig kliks kunnen switchen tussen
accounts.

» Maak het voor alle zakelijke klanten
ook mogelijk om online meerdere
abonnementen af te sluiten.

» Maak de omzetting van privé naar zakelijke
klant zo simpel als een vinkje omzetten
in de app, met een aantal simpele
verificatiedocumenten en -gegevens die de
klant moet fotograferen en uploaden in de
app.
» Maak het voor de SOHO-klanten mogelijk
om ook voor hun prive-bundels van hun
gezin voordeel te behouden/verkrijgen.
» Geef de reden weer waarom een klant niet
door de kredietcheck komt, zodat men hier
eventueel op kan anticiperen.

» 15 minuten voordat de bezorger er is, een
bericht sturen naar de ontvanger.

» Levering telefoon en/of sim in T-Mobile
customized verpakking (bruine kartonnen
doos met T-Mobile roze binnenkant).
» Overzichtelijk stappenplan op SIMkaartverpakking voor succesvolle
nummerportering.

» Laat de klant zelf een datum en tijdstip
kiezen waarop de nummerportering plaats
kan vinden.

» Zorg dat klanten met hardwareproblemen
binnen een uur een vervangende telefoon
tot hun beschikking kunnen hebben,
en neem de verantwoordelijkheid voor
reparatie/vervanging van het toestel.

» Maak facturen zowel beschibaar in de MTMomgeving als direct downloadbaar in de
mail..
» Zorg ervoor dat zakelijke klanten meerdere
facturen tegelijk kunnen downloaden
(meerdere per nummer, en meerdere per
maand) voor de administratie.
» Bied klanten de mogelijkheid om
facturen tot 24 maanden terug te kunnen
downloaden in verband met eventuele late
belastingaangifte.

» Voeg in de beheeromgeving een knop
toe waar direct een extra abonnement
aangevraagd kan worden.
» Geef beheerders mogelijkheid om
eenvoudig rechten van medewerkers in te
stellen en aan te passen.
» Laat klanten die ‘net’ achter het net vissen
met een aanbieding of verandering in de
abonnementen toch meeprofiteren.

» Maak de onboardingsfase 100% digitaal,
aanvragen, identificatie en verificatie .
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Multiple stakeholders in a journey
Openbare verlichting
Huidige klantreis, hybride model
De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van
de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de
verschillende afdelingen bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast wordt hij
gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te verbeteren.
Deze klantreis is gebaseerd op kwantitatieve data over het proces, in combinatie met tien
kwalitatieve interviews met zakelijke klanten. Onder deze zakelijke klanten bevindt zich een
brede mix van aannemers, gemeenten en Ziut. In deze interviews is de respondent 90 minuten
uitgevraagd over zijn huidige beleving beleving van de dienstverlening rondom het aanvragen
van het plaatsen, verplaatsen, wijzigen, verwijderen, en beheren van openbare verlichting.
De scope van deze klantreis is het proces zoals dat doorlopen wordt onder het hybride model.
Dit betekent dat de aannemer zowel boven- als ondergronds werk mag uitvoeren, maar daarbij
wel toestemming moet hebben van Liander (wordt uitgevoerd door Ziut).
Er is voor nu gekozen voor een eenduidige klantreis, waarbij geen doelgroepsegmentatie is
toegepast. Belangrijke aspecten om hierin wel mee te nemen zijn de verschillen in grootte
van de gemeente, kennisniveau over openbare verlichting, de graad van eigen net, en de
complexiteit van de aanvraag (kleine klus versus een bouwproject).

MvdW
Fase

Klantbehoeften

Activiteiten

Orientatie

Opdracht

Wacht

Planning

MvdW

Oplevering

Controle

Facturatie

- Ik wil de verantwoordelijkheid bij de
aannemer leggen.
- Ik wil er niet lang mee bezig zijn.

- Ik wil dat de opdracht op tijd wordt gerealiseerd.
- Ik wil gemakkelijk het proces onder de verschillende partijen kunnen coördineren.
- Ik wil op de hoogte blijven van de vorderingen van de aanvraag.

- Ik wil dat het snel wordt uitgevoerd.
- Ik wil dat de uitvoering samenloopt met
andere uitvoeringen.

- Ik wil dat de opdracht goed wordt uitgevoerd.
- Ik wil niet voor verrassingen komen te staan.
- Ik wil een langdurige oplossing.

- Ik wil weten wat er allemaal is gedaan /
gebeurd.

- Ik wil weten of de uitvoering goed is gegaan.
- Ik wil werkende openbare verlichting.
- Ik wil mijn bewoners een prettige
leefomgeving bieden.

- Ik wil weten hoeveel en wanneer ik moet
betalen.
- Ik wil weten waarom ik moet betalen.
- Ik wil mijn cashflow op orde hebben.

De gemeente krijgt een aanleiding om
openbare verlichting te plaatsen, vervangen of
verwijderen. De aanleiding is vaak een groot
bouwproject, het verduurzamen van OV of het
vernieuwen van oude verlichting en momenten
dat de ondergrond toch al open ligt.

De OV-beheerder dient de opdracht in bij zijn
(vaak vaste) aannemer.

De OV-beheerder wacht totdat de uitvoering door de aannemer wordt ingepland. Tijdens dit proces neemt de OV-beheerder een reactieve rol en laat de aannemer in de leiding.
Daarnaast coördineert hij als nodig de andere partijen binnen het project.

De OV-beheerder coördineert met de andere
partijen wanneer de uitvoering van de openbare
verlichting gaat plaatsvinden.

De OV-beheerder coördineert met de andere
partijen de uitvoering van de openbare
verlichting.

Gemeente ontvangt graag een document
(logboek) waarin is gedocumenteerd wat er
allemaal gedaan wordt.

Na de uitvoering wordt er zeer sporadisch een
controle uitgevoerd door de gemeente. Bij
kapotte of niet werkende openbare verlichting
wordt er contact opgenomen met de
aannemer.

De gemeente ontvangt de factuur van de
aannemer, maar ontvangt daarnaast ook vaak
nog een factuur van Ziut / Liander.

MvdW

Opdracht

Fase

Inventarisatie

Aanvraag

Wacht

Toestemming

MvdW

Planning

Uitvoering

Oplevering

Revisie

Controle

Facturatie

- Ik wil een duidelijke opdracht.

- Ik wil inzichtelijk hebben wat er precies moet
gebeuren.
- Ik wil een feitelijke inschatting kunnen maken.
- Ik wil opdrachten waar ik op kan verdienen.

- Ik wil een juiste aanvraag indienen.
- Ik wil mijn informatie niet delen met
concurrenten.

- Ik wil weten wanneer ik toestemming krijg.
- Ik wil weten wat er gebeurt.
- Ik wil weten waar ik aan toe ben.

- Ik wil toestemming krijgen voor uitvoering.
- Ik wil zo spoedig mogelijk toestemming
ontvangen.
- Ik wil eenduidige informatie op één plek.

- Ik wil zo spoedig mogelijk aan de uitvoering
starten.
- Ik wil de uitvoering afstemmen op de
beschikbaarheid van mijn uitvoerders

- Ik wil kunnen uitvoeren wat op papier staat.
- Ik wil niet voor verrassingen komen te staan.
- Ik wil geen vertraging oplopen.

- Ik wil zo spoedig mogelijk de factuur betaald
hebben.

- Ik wil weinig administratief werk doen.
- Ik wil een juiste situatie waarop ik mijn
aanvraag doe.

- Ik wil weten of de uitvoering goed is gegaan.
- Ik wil extra controlewerk op dalmomenten.

- Ik wil niet voor verrassende kosten komen te
staan.
- Ik wil mijn cashflow goed houden.

De aannemer ontvangt de opdracht van de OVbeheerder.

De aannemer maakt een inventarisatie van
wat er geplaatst / vervangen / verwijderd moet
worden, en dus aangevraagd dient te worden
bij Ziut.

Op basis van de beschikbare informatie maakt
de aannemer een aanvraag met technische
schetsen van de nieuw situatie. Deze worden
opgestuurd naar Ziut ter behandeling.

De aannemer wacht op toestemming van Ziut.

De aannemer krijgt via mail te horen dat hij
toestemming krijgt voor de uitvoering. Hij haalt
de fysieke werkmap fysiek op bij het kantoor
van Ziut / krijgt de werkmap toegestuurd.

De aannemer plant samen met de
werkvoorbereider en de uitvoerder wanneer de
uitvoering gaat plaatsvinden.

De uitvoerder gaat aan de slag en realiseert de
openbare verlichting. De uitvoerder kan een
situatie aantreffen die niet overeenkomt met
de tekening, waardoor er tijdens de uitvoering
contact is met Liander.

De aannemer eindigt de uitvoering en levert het
project op naar de gemeente. Daarnaast laten
ze (niet altijd) aan Ziut weten dat de openbare
verlichting is opgeleverd.

Na het opleveren van de openbare verlichting,
wordt er van de aannemende partij verwacht
dat ze een revisie van de uiteindelijke situatie
opleveren aan Ziut.

Zeer sporadisch wordt de aannemer
gecontacteerd over kapotte of niet werkende
openbare verlichting. Een dergelijke situatie
wordt vaak behandeld als een storing.

De aannemer ontvangt de factuur van Ziut /
Liander en verstuurt zijn eigen factuur naar de
gemeente.

Klantbehoeften

Activiteiten

MvdW

Aanvraag

Fase

De drie doelgroepen

Uitvoering

- Ik wil een langdurige oplossing.
- Ik wil bewoners betrekken bij het proces.
- Ik wil snel kunnen handelen.

Klantbehoeften

Behandeling

MvdW

Toestemming

Wacht

Oplevering

Revisie

Controle

Facturatie

- Ik wil een feitelijk juiste aanvraag ontvangen.
- Ik wil de kwaliteit van het net kunnen
waarborgen.

- Ik wil een gedegen beoordeling van de
aanvraag kunnen doen.
- Ik wil mijn engineers zo veel mogelijk
ontlasten.

- Ik wil eenduidige informatie op één plek.

- Ik wil uitvoering wordt gedaan op basis van de aanvraag.
- Ik wil weten als er iets veranderd tijdens de uitvoering.
- Ik wil weten wat de status is van het project.

- Ik wil weten als een project is uitgevoerd.
- Ik wil inzicht in de huidige staat van het net.

- Ik wil feitelijke informatie over de nieuwe
situatie ontvangen.
- Ik wil inzicht in de huidige staat van het net.
- Ik wil een kwalitatief net garanderen.

- Ik wil inzicht in de huidige staat van het net.

- Ik wil betaald krijgen voor mijn diensten.

Ziut ontvangt de aanvraag van de aannemer.

Binnen Ziut wordt de aanvraag neergelegd bij
een Engineer, die beoordeeld of de aanvraag
juist is en uitgevoerd mag worden. Voor
deze beoordeling wordt het WebGis systeem
gebruikt. De behandeltermijn is 10 werkdagen.

De werknemer van Ziut brengt zijn oordeel over
de aanvraag, en doet mogelijke aanpassingen
op de uitvoering en maakt zonodig
aantekeningen op de aangeleverde schetsen.
Hij wacht tot de werkmap wordt opgehaald.

Ziut wacht op de uitvoering van het project, totdat het van de aannemer de melding krijgt dat alles
is opgeleverd.

Ziut krijgt een melding ter oplevering van de
aannemer.

Ziut ontvangt de revisiedocumenten van de
uitvoerder en laat deze door een werknemer
verwerken in het WebGis systeem van Liander.

Heel af en toe voert Ziut controles uit op de
uitvoering van openbare verlichting door
de aannemer. Dit om te verifiëren dat de
ingediende revisie ook daadwerkelijk uitgevoerd
is.

Ziut factureert de gemaakte kosten aan de
aannemer.

Het beter kloppend krijgen van het WebGis
systeem

Controles kunnen in de ‘tussenuurtjes‘
uitgevoerd worden

Activiteiten

Gemeente kan zich distantiëren als er zich
problemen voordoen
Je eigen aannemer in kunnen zetten
Klantwinsten

OV-beheerder

Aannemer

De OV-beheerder binnen de
gemeente heeft de post van
openbare verlichting er vaak
als taak bij. Dit betekent dat
zijn kennis vaak niet heel ver
strekt of specialistisch is. De OVbeheerder leunt op de kennis van
de aannemer en neemt zelf een
coördinerende rol in het proces.

Binnen de aannemende partij
wordt het werk rondom openbare
verlichting gedaan binnen een
team met daarin een projectleider,
werkvoorbereider, uitvoerder /
monteur. Het grootste deel van het
proces en de communicatie wordt
aangestuurd door de projectleider,
behalve tijdens de uitvoering /
storing. De aannemer neemt een
cijfermatige positie in tijdens het
traject, waarbij erg wordt gestuurd
op de prijs en kosten.

Toestemminggevend orgaan
Als gemachtigde partij is Ziut
momenteel verantwoordelijk voor
het behandelen en toestemming
geven van aanvragen die andere
aannemers insturen. Door veel
lokale afhankelijkheden en veel
impliciete kennis, is er momenteel
weinig geautomatiseerd binnen
Ziut.

Langetermijn oplossingen waarmee de
gemeente er weer 30 jaar tegen kan
Burgers mogen meedenken over de openbare
verlichting in hun omgeving

De aannemer heeft veel lokale kennis en
wordt daarvoor gewaardeerd
Het hebben van een vast aanspreekpunt

95% van de aanvragen gaat goed

Klantwinst
Voordelen en stimulatoren die de klant
op dit moment helpen om dingen
makkelijker, sneller, goedkoper of beter
gedaan te krijgen.

Klantbehoefte
Behoeften, doelen, problemen, eisen of
wensen die de klant gerealiseerd,
geadresseerd, voldaan of opgelost wil
hebben.

Klantpijn
Barrieres, problemen en obstakels
die klanten er op dit moment van
weerhouden hun behoeften, doelen of
acties te bereiken.

“Ik regel het liever met een
echt persoon. Dan kan ik
tenminste nog een dealtje
proberen te krijgen. Dat kan
niet met een website.”

Activiteiten
Een activiteit of actie die de klant
moet doen om zijn klantbehoeften
te voldoen en/of de klantreis te
volbrengen.

Belevingscurve
Een resultaat van de positieve
en negatieve aspecten van de
klantbeleving, waarbij een indeling
wordt gemaakt in een postieve,
neutrale of negatieve beleving.
Quote
Interviewquotes om de bevindingen te
bekrachtigen of toe te lichten.

Klantpijnen

Openbare verliching is geen prio voor de OVbeheerder

Om Liander te betrekken bij een vooroverleg
verlangt een lange aanlooptijd

Gemeente heeft geen goed inzicht in de
huidige situatie van openbare verlichting

Openbare verlichting opdracht wordt vaak
heel laat aangevraagd

Openbare verlichting wordt bij grote (civiele)
projecten vaak over het hoofd gezien en heel
laat aangevraagd

Veel procesveranderingen als de OVbeheerder wordt vervangen

Impliciete kennis gaat verloren bij fusering
van gemeentes
Er gaat veel kennis verloren als de OVbeheerder de gemeente verlaat

Snelle werkwijze van engineers

Complexe zaken face-to-face toelichten en
bespreken

Kan zo gepland worden dat alles op tijd af is
volgens de planning van gemeente

Juistheid van de informatie (tekeningen /
data)

Aanleveren van een logboek van activiteiten
tijdens de uitvoering

Ziut heeft een rekentool waaruit gemakkelijk
offertes rollen

Werkmap direct kunnen bespreken bij het
fysiek ophalen van de werkmap

Aannemer heeft vaak snellere planning dan
gemeente

Zelf stiekem aan de slag gaan zonder
toestemming van Ziut

Aanleveren van een logboek van activiteiten
tijdens de uitvoering

“Wij hebben daar een rekentool
voor in Excel. Daar zit alles in, DTE
tarieven enzo. En ik heb aangegeven
dat ik het fijn zou vinden als daar
ook direct de offerte uit zou rollen.
Joop werkt ‘m elk jaar weer bij
vanwege de nieuwe tarieven.“

“De los-vast masten
op dezelfde locatie,
dat is ongeveer
80% van de
werkzaamheden.“

“Quote“

Grote cases in kleine stukjes aanvragen om
complexiteit (en cashflow) te beheersen

“We kijken altijd
naar de hele
situatie. Amsterdam
is toch anders dan
Petten.”

Fase
Een verdeling van grote delen van
het proces van het gebruik van de
dienst, waarbij het vaak een cluster van
activiteiten representeert.

Het proces zo veel mogelijk standaardiseren

Een aanspreekpunt bij Ziut hebben

Belevingscurve

Legenda

Moment van de Waarheid
Een impactvol moment in de
klantreis die grote invloed heeft op de
uiteindelijke klanttevredenheid.

Bij complexe projecten face-to-face contact
hebben om goed te kunnen overleggen

Toestemming en werkdocumenten digitaal
ontvangen

Gemeente heeft de opdracht uitgezet en
hoeft zelf weinig te doen

“Ik vraag me wel af,
stel dat Mark van Ziut
weg valt, hoe het
dan zou moeten.“

“Bij Liander is het
aanspreekpunt Ziut. Als
aannemer vind ik dat eigenlijk
geen wenselijke situatie. Ziut
zit in dezelfde markt, dus
eigenlijk moeten wij ons werk
aanvragen bij onze concurrent.“

Gemeente moet lang wachten
Lange doorlooptijd is niet goed uit te leggen
aan bewoners
Er zit heel veel impliciete en regiogebonden
kennis bij de aannemer
Onduidelijkheid over wiens eigendom het net
op bepaalde plekken is
Geen beschikbaarheid van informatie en data
over de ondergrond en het net
Kosten in de offerte moet de aannemer zelf
schatten wegens ontbreken informatie

“Ik ben een slechte slaper.
Dus als ik dan niet kan
slapen ga ik een rondje
fietsen door de buurt. En
dan kun je ze zo aanwijzen.
Daar eentje, daar eentje.“
“Als monteur moet je
tegenwoordig zo veel
administratieve handelingen
doen, maar je bent eigenlijk
gewoon monteur, dus dat wil je
allemaal snel doen en dan wordt
het nog wel eens vergeten.”

“Waarom moet ik 2
weken wachten op een
offerte voor een simpele
los/vast? Dat zijn
vastgestelde kosten.”

“Je weet pas dat je
informatie niet klopt,
op het moment dat
je gaat graven.”

“Een complexe klus
mag best weken
duren, hoor.”

Het is niet duidelijk wat een aanvraag
allemaal in zich moet hebben

Aannemer moet lang wachten op een
standaard offerte

Ziut geeft data en informatie die later in het
proces verifieerbaar onjuist blijkt

Aannemer neemt geen initiatief om gepland
werk uit te voeren wegens drukte

Aanvraag is foutief / onvolledig doordat deze
handmatig ingediend wordt.

Aannemer wordt niet op de hoogte gehouden
van proces en vooruitgang

Uitvoerder moet soms de werkmappen fysiek
ophalen in Apeldoorn

Het afstemmen van de planning van
openbare verlichting op de rest van het
project

Afhankelijk zijn van een concurrent

Doorlooptijd is niet heel lang voor simpele
cases (maar mag lang zijn voor complexere)

Veel ‘spoed’aanvragen ontvangen
Kwaliteit van de aanvraag verschilt erg per
aanvrager

Veel kennis en verantwoordelijkheden liggen
bij Ziut bij één persoon
De caseinformatie is niet gecentraliseerd

Aanvragen worden per mail gedaan en is
moeilijk te managen

Engineeringwerk valt niet te automatiseren

Inzicht in waarom er wat betaald moet
worden

“In de meeste
gevallen gaat het toch
wel goed hoor. Maar
als het niet klopt is
het direct goed mis.“

“Vanuit mijn plek heb
ik geen idee waarom
het zo lang duurt. Ik
heb geen inzage dat
hele proces.“

“Heel vaak krijgen we een aanvraag
voor 1,2 of 3 lichtmasten in een
straat. Dat zetten ze dan in een
tekening, en dan moet je zelf maar
uitzoeken welke van de tien het
zijn. Dan kunnen we de aanvraag
niet in behandeling nemen.”

Één factuur ontvangen in plaats van twee

“Dan ligt de straat open, en moet je
wachten op Liander. Dat duurt dan
weer 10 dagen, daar heb ik geen tijd
voor. Gooi maar dicht, roep ik dan.”

Planning wordt niet gehaald
Angst voor andere situatie in de grond dan op
papier aanwezig is (WebGis klopt in 70%)
Mogelijke problemen kunnen pas ontdekt
worden als de grond al open ligt

Wachten is heel belangrijk en lang als
openbare verlichting is vergeten in het
bouwproces

Er ontstaat grote vertraging als blijkt dat
Liander net moet aanleggen (ong. 16 weken)

Ziut wordt vaak niet op de hoogte gesteld van
de planning voor uitvoering

Kwaliteit van het verrichtte werk / mogelijke
schade blijkt pas ‘s avonds
Aannemer gaat met goedkeuring van de
gemeente zelf aan de slag

“Kijk, ik plak dan gewoon
een geeltje op de factuur
erbij, met dat er misschien
nog wel €60.000 bij
komt. Dat kan ik toch niet
goedpraten!“
“Het is van achter
je bureau niet te
controleren.“

“De gemeente heeft de verplichting
om ons de revisie weer te sturen.
Maar toch gebeurt het vaak niet,
vooral gemeente Almere staat daar
bekend om.”

Het is lastig dat je geen
vaste prijs hebt voor je
aansluitkosten, omdat
je die kosten dan meer
niet kwijt kunt.”

Uitvoerders zitten niet te wachten op
administratieve zaken

80% van de cases duren 20-30 dagen voor
revisie is verwerkt (en dus facturatie)

Veel cases blijven hangen in de uitvoering
omdat ze niet officieel worden opgeleverd
(ongeveer 800 cases)

Reviseringen lopen enorm achter, waardoor
nieuwe aanvragen worden gebaseerd op
oude tekeningen / situaties

Projecten staan 5 jaar op uitvoering

Revisie is niet vrijblijvend

Voor aannemer is het niet duidelijk hoe
controles worden uitgevoerd

Wordt veel aan het net gewerkt zonder dat er
meldingen worden gedaan als opvolging

Het is lastig om de juistheid van de nieuwe
situatie te beoordelen (b.v. xy coordinaten)

Controles zijn in de zomer lastiger uit te
voeren binnen werktijden

Het samenlopen van controles en grote
projecten, waardoor er twee pieken van
werkdruk smenkomen.
Controles worden zeer sporadisch uitgevoerd

“Die Liander kosten, daar
heb ik totaal geen zicht
op. We krijgen dan een
verzamelstaat, nou die zijn
gewoon zo dik als de bijbel.”

“Dan kan er een factuur komen van
Liander, en die gaat 90% van de keren
rechtstreeks naar de gemeente, dan
moeten wij hem doorleggen.“

Onduidelijk of / wanneer Liander factuur
komt
Kosten vanuit Liander zijn heel hoog
Er is geen goed inzicht in de kosten op de
factuur van Liander
Factuur kan heel lang duren

Revisie wordt niet door de gemeente
opgestuurd

Timing van facturen sluit niet aan op
budgettering van gemeenten
Als meters worden geschat zijn besparingen
(door b.v. LED) financieel niet te herleiden
Factuur wordt verrekend d.m.v. nacalculatie,
waarbij deze vaak hoger uitvalt
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Measuring journeys increases
satisfaction and NPS
Health insurance

Electric utilities

Satisfaction

0,24

0,30

Hotels

0,32

0,52

0,53

+73%

0,23

0,32

0,52

+117%

NPS

Cable TV

0,28
0,47

+66%

0,31
0,45

+104%

+56%

0,28
0,49

+61%

Measuring touch points

0,50

+58%

0,45
+61%

Measuring journeys

From touchpoints to journeys, Nicolas Maechler, McKinsey
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1. Deliver experiences
Focus on the experience instead of the product
Use the customer journey as a tool, not a goal
Improve based on the journey scope
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2. Talk to your customer
Combine quant and qualitative methods to
continuously improve based on customer feedback
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Companies that don’t talk to their
customers during development

The Business Value of Design, McKinsey
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Companies saying its leadership
can make unbiased decisions

The Business Value of Design, McKinsey
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Empathizing with your customer
is key

Empathize

Define

Solving the right problem

Ideate

Prototype +
test

Implement

Solving the problem right

An introduction to Design thinking, H. Plattner, Institute of Design at Stanford
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Qualitative
contextual
interviews

38/66

Observation
and ethnograpic
research
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Diary studies
and generative
techniques
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High paced validation

Empathize

Define

Solving the right problem

Ideate

Prototype +
test

Implement

Solving the problem right

An introduction to Design thinking, H. Plattner, Institute of Design at Stanford
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If a picture is worth
1.000 words, a
prototype is worth
1.000 meetings
- Tom & David Kelley, founders of IDEO
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Companies that use prototypes
only for internal tests

The Business Value of Design, McKinsey
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Quick
wireframing to
validate risky
assumptions
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Test with real
users, for real
feedback
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2. Talk to your customer
Involve your customers even before service
development
Create support for research findings
Anything can be prototyped with little resources
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3. Empower designers
Nurture your design talents, spread them across the
organization and let them blossom
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“One of the strongest
correlations linked top
financial performers with
breaking down silos and
integrate designers with
other functions.”
- McKinsey, The Business Value of Design
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Breaking down silos within your
organization

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Traditional siloed
sctucture.

First initiatives are taking
place regardless of
structure.

New and old structure
interfere & collide.

Silo breaking structure
integrates and breaks
last resistance.

New structure blooms.
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Training
hundreds of CJ
experts at ING
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Developing a
Service Design
Toolkit for
Liander
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Developing
Playbook and
training at
NOS
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3. Empower designers
Define what you want your organization to look like
Scout, involve and train designers-to-be
Co-create a realistic way of working
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4. Measure impact
Create a bold user-centric strategy, and force yourself
to measure impact as rigorously as you do ‘time’ or
‘costs’
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Companies with no objective way
to measure design impact

The Business Value of Design, McKinsey
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The delivery gap
100%

80%
80%

40%
“Delivery Gap”
20%
8%
0%
Companies that believe
they provide a superior
proposition

Companies whose
customers agree

Bain, Customer Led Growth diagnostic questionnaire
56/66

Why service design is important

Customer are willing
to pay

Retention is cheaper
than acquisition

Bad experiences
spread fast

Customers will simply
go elsewhere

Customers will pay 16% more for
a superior customer experience

Customer retention is up to 5x
cheaper than acquiring new
customers

Customers with a poor
experience will tell an average of
10 people about it.

32% of customers switch to a
competitor following a single
bad experience, even for a brand
they love

PWC, Experience is everything
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Make sure your KPI’s are
customer centric!

Net Promotor
Score

Customer
Satisfaction

Customer Effort
Score

Customer
Lifetime Value

Costs to Serve

Time to Market
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40% increase
of successful
installments for
Liander
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48% increase
in insurance
conversion for
Justlease
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42% less late
payments for
KPN
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4. Measure impact
Satified customers are good for business
Implement company wide customer centric KPI’s
Define the success metrics of every design project
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So, what did we learn
today?
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4 pillars of design with impact

1. Deliver experiences

2. Talk to your customer

3. Empower designers

4. Measure impact

Focus on the experience instead
of the product. Look at the
holistic journey and the context
of the user

Combine quant and qualitative
methods to continuously
improve based on customer
feedback

Nurture your design talents,
spread them across the
organization and let them
blossom

Create a bold user-centric
strategy, and force yourself to
measure impact as rigorously as
you do ‘time’ or ‘costs’

The Business Value of Design, McKinsey
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Good design will earn itself back
Revenue growth

Return to investors growth

10%

20%

8%

15%

4%

10%

2%

5%

0%

0%
Bottom 25%

Top 25%

Bottom 25%

Top 25%

The Business Value of Design, McKinsey
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Thanks!
Want to know more?
Pop me an e-mail at
boris@koosservicedesign.com
Or give me call at +31 6 2811 6979

66/66

