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Consumenten Elektronica  China - India - Groot Brittannië

!

..als we verhalen verzamelen over ervaringen met 
   diensten 

..in de materialen waarmee we de verzamelde inzichten 
   communiceren 

..en in onze samenwerking met innovatieteams

Mensen staan centraal...



Consumenten Elektronica  Groot Brittannië

Gezondheidszorg Nederland

!

..dat gebruik maakt van verhalende, visuele methodes 

..dat deelnemers stimuleert zich uit te spreken 

..dat onze klanten betrekt in veldwerk en analyse 

..voor innovatie met impact

Co-creatief onderzoek...

Openbaar Vervoer  Nederland



Telecom services  China - Egypte - Groot Brittannië - Rusland - Spanje

Openbaar vervoer   Nederland

!

!

!

..door rijke inzichten te creëren samen met klantenteams  

..door ideeën te genereren met herbruikbare materialen 

..door teams te helpen samen te werken met hun klanten 

..door teams te ondersteunen bij implementatie van ideeën

Ondersteunen van  
Agile Innovation...



Define 
challenge

Define 
insights

Define 
concepts

Define 
endresult

Explore needs  
& opportunities

Explore ideas 
&  

experiment

Develop pilots 
&  

improve

Inspire Ideate Implement

Wat is Service 
Design



Belangrijkste 
principes van 

Service Design
Klantgericht 
Services vanuit het perspectief van de klant bekijken 
!
Interactief 
Contactmomenten systematisch in kaart brengen 
!
Visueel 
Toegankelijk overzicht van knelpunten en kansen 
!
Co-creatie  
Alle stakeholders in het proces betrekken 
!
Holistisch 
Rekening houden met het gehele service ecosysteem



Userlab 
Steden- 
driehoek

!
!

Ervaringen, behoeften 
en knelpunten 
automobilisten  

!

!

.. vanuit diverse belangen van stakeholders;  

.. en op basis van de behoeften van automobilisten,           

  verkregen in een userlab; 

.. deze belangen op elkaar aan laten sluiten; 

.. in oplossingsrichtingen. 

Alternatieven voor de A1:



Description here  place

Verbeteren 
Waar voegt het waarde aan toe? 

DIY                 EVIDENCE PLANNING02 Ik wil vooruit kijken 
door de resultaten die ik voor ogen heb te definiëren 

Hergebruiken 
Op welke dingen bouwt dit voort? 

Vervangen 
Wat zou je hierdoor minder nodig hebben? 

Altijd belangrijk Beperken 
Wat zijn eventuele negatieve effecten als dit in extreme mate wordt toegepast? 

Hoofddoel van je 
organisatie t.a.v. 

mobiliteit

Evidence 
planning



Userlab 
Steden- 
driehoek

!
!

Ervaringen, behoeften 
en knelpunten 
automobilisten  



Profiel 
Aart



corien Gebruikte vervoersmiddelen

Mobiliteitsmap



Customer Journey



Alternatieven 



Ideeën voor 
knelpunten



4 verhalen



Description here  place

Verbeteren 
Waar voegt het waarde aan toe? 

DIY                 EVIDENCE PLANNING02 Ik wil vooruit kijken 
door de resultaten die ik voor ogen heb te definiëren 

Hergebruiken 
Op welke dingen bouwt dit voort? 

Vervangen 
Wat zou je hierdoor minder nodig hebben? 

Altijd belangrijk Beperken 
Wat zijn eventuele negatieve effecten als dit in extreme mate wordt toegepast? 

Hoofddoel van je 
organisatie t.a.v. 

mobiliteit

Altijd belangrijk

DIY                 VALUE MAPPING

Altijd belangrijk

Soms belangrijk Nauwelijks belangrijk Nooit belangrijk

Soms belangrijk Nauwelijks belangrijk Nooit belangrijk
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22 Ik wil nieuwe oplossingsrichtingen ontwikkelen 
door de belangen meer op elkaar aan te laten sluiten op basis van gemeenschappelijke waarden

Value mapping
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Vervolg


