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ITSN spreekt 
groeiambitie
uit

ITSN verhuist naar  
de Innovatoren en  
verkondigt haar  
missie & visie.ITSN gaat aan de slag met  

/LAB service design  
traject ter bevordering van 
optimale klantbeleving.

Multidisciplinair team van 
zes personen en een groep 
‘Thinkers’ vormen het design 
team.

Aan de hand van de  
customer journey zijn  
24 innovatietracks  
geformuleerd.

24 innovatietracks  
zijn geanalyseerd 
en prioriteiten zijn 
bepaald.

Vijf teams gaan aan  
de slag met de  
belangrijkste tracks 
door middel van  
sprints van 6 weken.

De tracks worden getoetst.
• 1062 telefoontjes kwantitatief geanalyseerd 
• 26 mini-interviews door medewerkers  
• 9 uitvoerige klant interviews 
• 74 SLA-gesprekken geanalyseerd 
• 12 concurrenten desk research/interviews

Teams starten de  
volgende sprint en sturen 
bij op hun tracks.   
Er worden uiteindelijk 20 
prototypes opgeleverd.

ITSN zet klantonderzoek 
uit onder eindgebruikers 
resulterend in 90  
respondenten.

ITSN MT omarmt het actieplan en 
pakt door. ‘ITSN 8.0’ wordt opgezet.
 

Eindoplevering /LAB Service Design.
= Actieplan

‘ITSN 8.0’ gaat alle prototypes door-
voeren door middel van vier deel-
projecten namelijk communicatie, 
dienstverlening, beheerlevels  en  
klantinzicht. 
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Oplevering dienstverlening:
• Optimalisatie ticket info en 

frequentie van tickets.
• Optimalisatie van ticket lay-

out waardoor het makkelijk 
leesbaar wordt.

Oplevering beheerlevels:
• Klanten worden begeleid bij de implementatie 

van de nieuwe beheerlevels.
• Medewerkers krijgen tooling waardoor direct 

overzichtelijk is welke diensten de klant heeft, 
waardoor veel sneller geschakeld kan worden. 

de klant zich
écht klant laten voelen

zelfsturing
binnen kaders

effectiviteit door 
communicatie

pro-activiteit door 
eigenaarschap

‘ITSN 8.0 focust zich op nieuwe 
organisatiestructuur en kiest voor de 
structuur, cultuur en leiderschapstijl 
die past bij de ingeslagen weg van 
‘ITSN 8.0’. 

Oplevering Communicatie:
• Duidelijk communiceren dmv  

overzichtelijke offertes.
• ITSN Tone of Voice wordt zichtbaar voor 

klanten en eindgebruikers.
• De customer journey wordt uitgebreid 

met meer touchpoints waardoor het 
verwachtingsmanagement sterk wordt 
verbeterd.

Om te komen tot een optimale klantbeleving waarbij onze diensten, customer service en organisatie 
aansluiten op de klantbehoeften, zijn wij gestart met een service design gerichte aanpak. 

Waar staan we nu en ‘what’s in it for me’?

itsn focust op klantbelevingitsn focust op klantbeleving

continu proces 
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