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Inleiding

Waarom “service design”?
Voor effectieve marketingcommunicatie gaat u op zoek naar unieke pluspunten
waarvoor een (potentiële) klant voor u kiest. Producten en diensten zijn vaak voor
80 of 90% identiek.
⊲⊲

Waarin maakt u het verschil? Uw servicebeleving.

Maar wat u als service bestempelt, wordt door uw klant vaak als “niet meer dan
normaal” gevonden en zonder veel meerwaarde.
Tijd dus om uw service kritisch te bekijken, uw service écht vorm te geven, te managen en uit te spelen als onderscheidend element.

“Service is een cliché-woord. Elke ondernemer, marketing of sales
manager neemt het woord graag in de mond. Het wordt pas boeiend wanneer u uitspit wat service écht inhoudt en betekent.”
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Inleiding

⊲⊲

Service design legt een stevig fundament voor een scherpere
positionering en marketingcommunicatie

1.

Service design laat u toe uw service gedetailleerd in kaart te brengen, te evalueren en te optimaliseren.
Door elk contactmoment van een (potentiële) klant met uw organisatie te
benoemen en te beschrijven wat een (potentiële) klant moet voelen, gaat u
bewuster met service om en verscherpt u uw positionering t.o.v. uw concurrenten.
Door het doel en de aanpak van uw service te omschrijven, is het voor alle
medewerkers duidelijk wat u wil bereiken. Service wordt helder en u kan erop
coachen.
U kan in uw marketingcommunicatie “service” concreter benoemen.
Omdat uw service duidelijk is voor u en uw medewerkers maakt u makkelijker
waar wat u belooft.

2.

3.
4.
5.

“Een scherpere positionering en marketingcommunicatie dankzij service design”
is geschreven voor resultaatsgedreven bedrijfsleiders, marketing-, sales- en communicatiemanagers die hun bedrijf, hun marketing- en salesaanpak naadloos willen
laten aansluiten op de verwachtingen van de moderne klant.
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Over Think and Touch

Ambitie
Think and Touch helpt bedrijfsleiders,
marketing-, communicatie- en salesmanagers in een B2B-omgeving om met
meer kans op effectieve resultaten te
werken aan een sterkere positionering,
lead generation en sales via print en
online marketingmedia.

Dany Daelemans is oprichter van
Think and Touch en sinds 1984 actief
in b2b-marketing. Hij werkte in diverse
marketing-, product- en salesmanagementfuncties voor uitgeverij Kluwer. In
2004 startte hij als zelfstandig marketing- en communicatieprofessional.

Onze services
Contentmarketing

Analyse en advies

Webdesign

Marketingplanning

Direct- en e-mailmarketing

Marketingautomatisering
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@

Context

⊲⊲

Het strategische belang van een sterke service

Service is vandaag een integraal onderdeel van quasi elk product of elke dienst.
Met service wil u een positieve en onderscheidende gebruikerservaring creëren
waardoor u een sterk merkbeeld neerzet, potentiële klanten makkelijker overtuigt
om met u in zee te gaan, gebruikers makkelijker naar u laat terugkomen of over uw
merk laat spreken, ...
-> Welke concrete doelstellingen wil u realiseren met uw service-aanpak?
-> Scoort u hierop beter of slechter dan uw concurrenten?

Top 3 - doelstellingen

T.o.v. concurrenten
-
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Context

⊲⊲

Op welke noden wil u een antwoord bieden?

⊲⊲

Welke externe factoren kunnen de slaagkansen van uw serviceproject beïnvloeden?

Tendensen, economische, technologische, juridische, ... factoren.

+
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-

Actoren

Duid op een radarscherm aan welke actoren van dichtbij of veraf betrokken zijn bij
uw service.
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Actoren

⊲⊲

Welke interne en externe personen zijn betrokken?
-

Hun functie
Beschrijf hoe ze betrokken zijn bij uw product of dienst
Hun belang in het serviceproces
Leeftijd, opleiding, ...

Voorbeeld: enkele actoren op het service-speelveld van
een autonome praktijk voor thuisverpleging

Mantel
zorger

Praktijk
coördinator

Patiënt

Thuis
verpleeg
kundige

Sociale dienst
ziekenhuis

Huisarts
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Service design
proces
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Service design
proces

⊲⊲

Uw service “mappen”
-

Op welke momenten komt een prospect of klant met u in contact?
Via welke kanalen?
Welke service ervaart een prospect of klant hierbij?
Wie geeft invulling aan de service? Via welke kanalen?

Het resultaat is een “customer journey map” die u vervolgens verder uitwerkt.

⊲⊲

Uw service evalueren
- Kan of moet de service op de verschillende contactmomenten beter?
- Is uw service zichtbaar/tastbaar voor de betrokkene?
- Zijn er beperkende factoren die de kwaliteit van de service beïnvloeden: interne
procedures, ontbrekende kennis of vaardigheden, backoffice, ... ?
- Hoe scoort u t.o.v. concurrenten?
- Kosten/baten van uw service-aanpak?

⊲⊲

Uw service optimaliseren
- Wat verwachten klanten wat u vandaag niet of onvoldoende invult?
- Welke service kan u toevoegen of weglaten waardoor klantentevredenheid verhoogt?
- Welke service kan u anders aanpakken waardoor u zich van concurrenten onderscheidt?

Hou in elke stap van uw service design-proces de doelstellingen (pag. 6) die u
bepaalde in het achterhoofd. “Service” is niet vrijblijvend maar moet u helpen deze
doelstellingen te bereiken.
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Tips

⊲⊲

Betrek medewerkers, klanten of partners in uw project
Diversiteit zorgt voor diepgang in uw service design. Verschillende actoren ervaren vanuit
hun rol de invulling van service anders. Toon gemeende interesse voor hun ervaringen en
voorstellen.

⊲⊲

Hanteer een brainstorm-attitude
Sta open voor elke feedback, elk voorstel in de evaluatie- en optimalisatiefase. Een opmerking of suggestie onmiddellijk afblokken doodt de creativiteit. Stimuleer ideeën met creativiteitstechnieken. Evalueer voorstellen pas achteraf op basis van heldere criteria.

⊲⊲

Communiceer de resultaten met al uw medewerkers of partners
Als men weet welk doel u nastreeft en waarom, zal men u makkelijker volgen op de weg er
naartoe.

⊲⊲

Verhoog de kwaliteit van uw service design-proces met een externe
begeleider
Zijn of haar expertise zorgt ervoor dat uw unieke service-aanpak zorgt voor een scherpere
positionering en marketingcommunicatie.
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Geef feedback

Maak een afspraak
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