
Quick scan 

Meerwaarde 

Is het mogelijk om tegelijkertijd kosten te besparen 
én klanttevredenheid te verhogen?  

Ja, door goed naar de bestaande klant- processen 
te kijken vanuit het perspectief van de klant én 
vanuit het interne perspectief.  

In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven hier 
moeite mee hebben. Herkent u ook dat er veel 
onnodige stappen zitten in een proces en dat 
eigenlijk niemand in de organisatie zich afvraagt 
“waarom sturen wij eigenlijk die brief”?” of 
“waarom kan de klant op internet niet direct de 
aanvraag indienen?”  

Onze ervaring is dat dit vaak te maken heeft me 
focus. Focus op het doen van de juiste dingen en 
vervolgens op het juist doen van de acties. Heeft u 
wel voldoende zicht op alle activiteiten en hoe deze 
bijdragen aan kostenbesparingen en klanttevre-
denheid?  

Met de Service Performance Scan van EarlyBridge 
krijgt u snel inzicht in uw verbeterkansen vanuit het 
perspectief van de klant, maar ook vanuit uw 
bedrijfsbelang.  

 
 
 

    Een programma dat ten doel 
heeft kosten te reduceren zonder 
verlies van klanttevredenheid is 
essentieel in elke organisatie 

Vaststellen waar extra focus 
moet worden gelegd binnen de 

Customer Contact afdeling 

Snel kosten besparen op zaken 
die geen of weinig waarde 

toevoegen 

Service Performance Scan 
Snel betere dienstverlening tegen lagere kosten 

 

!    Wat zijn de mogelijkheden die uw klanten   
 hebben om informatie of een oplossing voor  
 problemen te krijgen?  

!    Analyse van uw bestaande service en  
 fulfilment processen 

!    Combinatie van resultaten levert concrete  
 verbeterpunten om klanttevredenheid te  
 verhogen en kosten te besparen 

Controller 



EarlyBridge is een specialist in customer experience 
en één-op-één klantcontact. 
 
Wij helpen organisaties om echt klantgericht te worden 
en marketing-, verkoop-, en serviceresultaten te 
verbeteren. 
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‘Customer Journey Mapping’ 

1. Intake, Interviews & Dataverzameling  

Service Performance Scan 

Via interviews en data verzameling wordt de benodigde informatie verzameld. Om 
focus te krijgen op de analyses zetten wij onze Service Scan analyse in. Via 18 
vragen verdeeld over de 6 essentiële gebieden bij service; belofte, kanaal-
overgangen, medewerker, organisatie, de klant en het fulfilmentproces, is direct 
inzichtelijk waar extra analyse aandacht naar uit moet gaan.  

2. Interviews, Assesments & Analyses  
Bestaande activiteiten worden op effectiviteit beoordeeld en de verzamelde data uit 
de eerste fase wordt gebruikt om vanuit de huidige situatie een beeld te schetsen van 
de mogelijkheden voor verbetering. In extra interviews met het management 
worden bevindingen geverifieerd. Er worden concrete verbeterinitiatieven 
voorgesteld. Voor elk verbeter- initiatief wordt door middel van business cases 
inzichtelijk gemaakt wat de terugverdientijd bij implemetatie zal zijn.  

3. Quick Wins & Must Do Report 
Het Quick Win & Must Do report is onderdeel van de eindrapportage. Door te 
kijken naar complexiteit van implementatie en het te verwachten verkoop potentieel 
per idee krijgt u inzicht in haalbaarheid en effectiviteit. Na afloop heeft u een 
gedegen externe analyse. U kunt interne discussies over budgetten, prioriteiten en 
effectiviteit van bestaande acties snel de juiste richting te geven. U bent in staat om 
met de bevindingen direct aan de slag te gaan om uw doelstellingen te gaan 
realiseren.  


