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Agenda 
Klantinzicht als basis voor de klantreis 

WIA journey onderzoek en -co-creatie 

Toekomst ontwikkelingen 
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Introductie 
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‘We zijn gebruikersgericht want 
we hebben persona’s en journeys’  
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Service design: ervaringen en vaardigheden 



Van oppervlakkig naar diep inzicht 

*Sanders, 2000 



Empathie 
Say, think 
•  Interviews & surveys 

Asking people what they need 
•  Specific employees 

Researchers and designers have knowledge about clients 

 Do, use 
•  Observation/ shadowing/ service safaris 

Explore examples of behaviours and service experiences 
•  User testing 

Concept testing, usability testing 
•  Quantitative data analyses 

Translate quantitative data into actionable insights 
•  Client facing employees 

Employees involved in client products and services have knowledge about them 

Know, feel, dream 
•  Context mapping 

Explore examples of behaviours and service experiences  
•  Cultural probes 

Enable people to tell their own story and prioritize what’s  
important through self-documentation 

•  Generative exercises & co-creation 
Making things together allows for a deeper understanding of needs 

•  Empathy on all levels of the organization  
     Organization wide knowledge on customer needs and personal/team impact 

Hoe goed kennen we de  
klant/gebruiker 



Aanpak WIA klantreis 





1. Doorleven aanpak met multi disciplinair team 
Delen facts, succesfactoren. ambitie en zelf ervaren journey design (1) 



1. Doorleven aanpak met multi disciplinair team 
Delen facts, succesfactoren, ambitie en zelf ervaren journey design (2) 



1. Doorleven aanpak met multi disciplinair team 
Delen facts, succesfactoren, ambitie en zelf ervaren journey design (3) 



1. Doorleven aanpak met multi disciplinair team 
Delen facts, succesfactoren en zelf ervaren journey design (4) 



Aanpak WIA klantreis 





2. Dagboek onderzoek 



4. Diepte interviews 



Rapporteer inzichten per journey fase 







49%  
bezorgd 

43%  
ongerust 

31%  
zenuwachtig 

31%                                     
zorg 

Koppel feiten aan emoties omdat… 



Empatie 
Say, think 
•  Interviews & surveys 

Asking people what they need 
•  Specific employees 

Researchers and designers have knowledge about clients 

 Do, use 
•  Observation/ shadowing/ service safaris 

Explore examples of behaviours and service experiences 
•  User testing 

Concept testing, usability testing 
•  Quantitative data analyses 

Translate quantitative data into actionable insights 
•  Client facing employees 

Employees involved in client products and services have knowledge about them 

Know, feel, dream 
•  Context mapping 

Explore examples of behaviours and service experiences  
•  Cultural probes 

Enable people to tell their own story and prioritize what’s  
important through self-documentation 

•  Generative exercises & co-creation 
Making things together allows for a deeper understanding of needs 

•  Empathy on all levels of the organization  
     Organization wide knowledge on customer needs and personal/team impact 

Hoe goed kennen we de  
klant/gebruiker 





5. Concept co-creatie met klanten in 1 uur 





6. Co-creatie met medewerkers 2 x 1 dag 



Multi disciplinair en mutli level 



Delen van klant inzichten 



Klantreis als basis voor idee generatie 



Ideeën plotten op de klantreis 



Creativiteit stimuleren. Als ik … zou zijn… 



Sell the box oefening 



Concept canvas 





Pitch momenten 



Kies en vraag participatie. 90 dagen focus 



6. Concept co-creatie met klanten in 1 uur 



Verbeter ideeën 





‘Het is allemaal nieuw voor 
me. Wat kan ik 
verwachten?’  

‘‘Ik was al wel bekend met 
UWV, maar dit is toch weer 

een andere afdeling. Je 
weet niet wat je dan te 

wachten staat.’  

‘Je weet niet wat er 
verder gaat gebeuren, 
onzekerheid, gevolgen 

voor je gezin.’ 

‘Ik hoop snel te weten te 
komen wanneer de uitslag 

er is. Ik heb geen idee 
wanneer het zover is’.  

‘Tot wanneer loopt de 
uitkering? En wat 
moet ik nu nog 

regelen?’ 

(Proces)tijdslijn!
Visuele tool om ten aller tijden te zien waar de cliënt zich bevindt in het WIA-
proces, van aanvraag tot beschikking, al dan niet geanimeerd/interactief. Goed 
voor verwachtingsmanagement en geruststelling.!

Veel!

Aantal stemmen:!

1. Oriëntatie! 2. Aanvraag! 3. Beschikking!

•! •! •!

Fase:!Problematiek:!

Onduidelijkheid 
(verdere) procedure!

Niet-vangnetters weten 
minder goed wat hen te 
wachten staat dan 
vangnetters.!

Wanneer 
krijg ik de 
uitslag?!





Aanpak WIA klantreis 





7. Roadmap creatie op MT niveau 



Aanpak WIA klantreis 



8. Co-creatie en agile realisatie 
Proces gesprekswijzer en beschikkingsbrief 





8. Co-creatie en agile realisatie 
Proces placemate en beschikkingsbrief 



‘Wat staat er nu 
eigenlijk in de brief?’ 

‘Waarom verschillen de uitspraken, 
hoogte van toekenning, de betaling en 
berekeningen van de WIA steeds?’.  

‘Het leek erop dat de brief was 
geschreven voor iemand die 
bij UWV werkt, in ieder geval 
niet voor een leek als ik ben’.  

‘Ik ben blij dat er nu eindelijk 
duidelijkheid is, ook naar mijn 
vorige werkgever toe. Nu kan 

iedereen weer verder.’  

Herontwerp beschikking 
-  Beschikking inkorten, kernboodschap eerst 
-  Bijlage voor gedetailleerde uitleg 
-  Geschreven in duidelijke taal   

De 6-pagina’s tellende beschikkingsbrief herontwerpen, zodat ze duidelijker is 
door kerninformatie als eerste te tonen, jip & janneke taal en iconen te 
gebruiken, enkel informatie te bieden die relevant is voor de ontvanger en het 
aantal pagina’s terugbrengen tot max. 2 A4’tjes.!

Veel!

Aantal stemmen:!

1. Oriëntatie! 2. Aanvraag! 3. Beschikking!

•!

Fase:!Problematiek:!

Onduidelijkheid 
hoogte uitkering!

Hoogte / lengte / 
berekening uitkering 
niet duidelijk!

Onduidelijkheden over 
beschikkingsbesluit!



Multi-disciplinair team 
IM (proces en strategie & beleid) procesbegeleiders uit district, CEC, B&B, K&S.  



Uitgangspunten in kick-off 
Team overeenstemming over aanleiding, opdracht en richtlijnen. 



Meerdere agile workshops 
Kies 1 variant. Met elkaar creëren, reflecteren en valideren. 
 



Live creatie 
Redacteur schrijft ter plekke. 
 



9. User testing bij cliëntenraad 



‘De brief is veel 
leesbaarder nu die 
zoveel ingekort is’ 

‘De berekening van de 
uitkering is ook een stuk 
beter maar nog steeds 
pittig. Zeker als er ook 
eigen verdiensten zijn’ ‘Een verwijzing naar 

de website, werkt 
dat wel voor  

niet-digivaardigen?’ 

Feedback uit de cliëntenraad 



10. Laatste validatie gebruikelijke coördinatoren  



§  Brief geschreven voor de klant: duidelijk, relevant en op maat 

§  ‘Need to knows’ in de brief, ‘nice to knows’ en gedetailleerde berekening 
uitkering in de bijlage 

§  Draagvlak door co-creatie in multidisciplinair team  

§  Geen onnodige disciplines in het team  

§  alleen de verantwoordelijke disciplines die een rol hebben in deze 
fase 

§  Snelheid door scrumachtige werkwijze  

§  doorlooptijd 4 maanden van start ontwikkeling tot publicatie 

§  Enthousiaste deelnemers omdat we er met dezelfde mindset in zitten  

§  Creating together i.p.v. opgedragen vanuit het hoofdkantoor 

Proces resultaten 



Nieuwe beschikking is prettig in gebruik door minder 
keuze in bouwstenen 

Interne resultaten na in gebruikname 

Aanmaaktijd van 60 minuten naar 50 minuten  
10 minuten tijdswinst (x 60.000 beschikkingen per jaar) 



Bezoeken WIA pagina ‘Ik ben ziek’ 



Download WIA infographic 



Afname aantal telefonische vragen 
Tussen december 2016 tot en met juli 2017 is het aantal calls, ondanks een toename van het aantal 
uitkeringen, gedaald met 4,6% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 

  

Klant resultaten na in gebruikname 

Afname aantal bezwaren moeten we nog onderzoeken 
en Klanttevredenheid oude t.o.v. nieuwe beschikking 
nog te onderzoeken 



10. Vervolgstappen 

Doorgaan met roadmap en effectmeting 

Klantpanel WIA in december  

WIA klantreis verbreden na toekenning  



11. Toekomst van klantinzicht in klantreizen 
Gepersonaliseerd, geautomatiseerd en voorspellend 

Proactive insights; driving the retention 
toolkit 

Retention focus 

Value focus 

Propensity to lapse > 25% 

Integrated CLV & Granular Segmentation 

CLV build-up 

Single customer view 

Actuarial 

Sales/Service 

Finance 

Marketing 

One customer perspective One organisational perspective 

Behavioural dynamics; drivers for lapse 

Age segments 

Wealth segments 

Behavioural dynamics; drivers for cross- & 
upsell 

Customer journeys with underlying triggers & events    

Propensity to lapse models (or buy) 

•  Propensity to lapse: 36% 
•  Reason: height premium 

•  Propensity to lapse: 38% 
•  Reason: cancellation other  

A B Variable 1 

Variable 2 

Variable 3 

Variable 4 

Variable 5 

Variable 6 

Variable 7 

Variable 8 

Variable 9 

Variable 10 

Variable 11 



5 Tips/learnings 

1. Mix kwalitatief met kwantitatief onderzoek 

2. Plot inzichten op de klantreis 

3. Co-creatie met medewerkers en klanten ‘op’ de klantreis 

4. Agile aanpak met kleine teams 

5. Test, valideer, meet en verbeter 
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Vragen en discussie 
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