SERVICEDESK SCAN
DE SERVICEDESK PROFESSIONALISEREN

DE SERVICEDESK SCAN

Wil je je klant dagelijks verrassen met de servicedesk? Streef je

Onze kennis en ervaring hebben wij gebundeld en stellen wij beschikbaar

naar tevreden klanten en trotse servicedesk medewerkers? Dan is het

door middel van de Servicedesk Scan. Deze scan resulteert in een rapport

belangrijk om de servicedesk professioneel en klantgericht in te richten.

dat inzicht geeft in de situatie waar de servicedesk zich momenteel in

Daag medewerkers uit om elke dag een nog betere klantervaring te

begeeft (IST) en wat de gewenste situatie is (SOLL). Tevens maken wij de

creëren en kritisch naar hun eigen dienstverlening te kijken. Wij helpen je

knelpunten (GAPS) inzichtelijk en geven wij concrete ontwikkelstappen om

graag om jouw servicedesk verder te professionaliseren.

deze te overbruggen.
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SERVICEDESK EXCELLENCE MODEL

CONCRETE EN WERKBARE ADVIEZEN

Het Servicedesk Excellence Model is ontworpen door ArrangeGroup

Het resultaat is een helder rapport waarin staat in welke fase van het

om de positionering en de volwassenheid van een servicedesk in kaart

Servicedesk Excellence Model jouw desk zich bevindt en met welke stappen

te brengen. Hierbij wordt gekeken naar vier gebieden: proces, mens,

jouw servicedesk verder geprofessionaliseerd kan worden. Wij leveren concrete,

systeem en organisatie. Door middel van interviews met medewerkers,

werkbare adviezen en ondersteunen jou en jouw team bij het behalen van de

het management en belangrijke stakeholders in combinatie met algehele

doelstellingen.

observaties en het meekijken op de servicedesk worden successen en
aandachtsgebieden beschreven die op de servicedesk van toepassing zijn.
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the facility brains

FACILITAIRE SERVICEDESK BENCHMARK
Benieuwd naar de performance van jouw organisatie in vergelijking tot andere, vergelijkbare organisaties? Wij verwerken de resultaten
van de Servicedesk Scan in onze benchmark. Door deze externe blik krijg je inzicht in de performance en in relevante trends en
ontwikkelingen op het gebied van servicedesking.

SERVICEDESK 360° INSIGHT

THE FACILITY LAB

Heb je behoefte aan een snelle blik met concrete quick wins als resultaat

Innovatie en het delen van kennis en ideeën is één van onze

om de prestaties van je servicedesk te verbeteren? Of wil je inzicht in de

belangrijkste drijfveren. The facility lab is een synoniem voor onze

ontwikkelingen vanuit een eerdere Servicedesk Scan die wij uitgevoerd

ontwikkeldrang. Het is onze manier van werken waarbij wij ruimte

hebben? Dan is onze 360° Insight de oplossing.

bieden voor creatieve en flexibele maatwerkoplossingen. Je bent van
harte welkom op ons kantoor in Hilversum om te brainstormen, te

Onze 360° Insight Quick Scan is gericht op een snelle toetsing, met

experimenten en te innoveren.

als resultaat een rapportage met concrete adviezen en quick wins. Je
verbeterplan vanuit ons voorgaande advies is het uitgangspunt zodat je per

LEES MEER

aandachtspunt een actuele status ontvangt.

OVER ARRANGE CONSULTANCY
Arrange Consultancy is onderdeel van ArrangeGroup, een facilitair
ondernemershuis. Wij bieden inzicht en doorzicht in vraagstukken om
zo (facilitaire) organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit
doen wij door het in kaart brengen van verschillende scenario’s, het
meedenken met de facilitaire professionals en het geven van advies. In
onze adviestrajecten combineren wij onze uitgebreide kennis met de
eigenschappen van jouw organisatie en strategische doelstellingen.
Wij bieden het nieuwe perspectief en werkbare oplossingen. Welke
oplossing het beste past, wordt uiteindelijk bepaald door de facilitaire
professionals zelf. Wij ondersteunen daarin.
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