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Eerst is het interne proces voor
klantenklachten in kaart gebracht. Dit
proces is zodanig aangepast dat het
voortaan meer gericht is op het
voorkomen van klachten. 

Proces aanpassing

Vanuit Ormit Talent volgt Stephanie
relevante trainingen rondom agile &
scrum, data-analyse en stakeholder-
management. Daarnaast wordt zij
gecoacht op haar opdracht zodat ze
optimaal leert en presteert.

Trainingen

Daarna heeft Stephanie een overzicht
gemaakt van alle klantenklachten van
de afgelopen vijf jaar, waaruit
veelvoorkomende en/of kostbare
klachten zijn gedestilleerd. Met
verschillende teams is gezocht naar
onderliggende oorzaken en zijn
aanbevelingen geschreven voor het
oplossen van deze klachten.  

Breder perspectief

De opdracht was enerzijds technisch van aard, anderzijds
organisatorisch-procesmatig. De complexiteit van het onderwerp lag
niet alleen in het inhoudelijk tot goede verbeteringsvoorstellen
komen, maar zeker ook in het meekrijgen van individuen in de
gewenste oplossingsrichting. - Stephanie

Hoofdtaak  
Procesoptimalisatie

Must haves: 
Flexibele instelling, gestructureerde
manier van werken en goed kunnen
samenwerking. Veel input voor de
analyse moet worden opgehaald bij
drukbezette collega’s.  

Het verminderen van het aantal
klantenklachten en de daaraan
gerelateerde kosten. Howden wil haar
klanten zo efficiënt en kwalitatief helpen.
Klachten zijn een no-go en willen ze
zoveel mogelijk voorkomen.  

Iedereen bij Howden was open en bereid om mij te helpen, waardoor
ik snel een goed beeld kreeg van de organisatie en het ‘probleem’.
Mijn ‘moment of glory’ was toen ik na verschillende analyses een
duidelijke richting vond, waarin we de oorzaak van dat type
klantenklacht konden onderzoeken. We hadden niet verwacht dat
het in een half jaar zou lukken om een oorzaak aan te wijzen! -
Stephanie

Deliver

De wijze waarop Stephanie de zaken heeft aangepakt en de wijze waarop zij
met de deelnemers en het projectteam is omgegaan, is van grote invloed
geweest op het slagen van dit project. Haar snelheid van handelen is enorm,
zowel qua inleven en inlezen in de problematiek, als in de uitvoering van
haar werk. Over de resultaten zijn we ook erg tevreden. - Wijnand (Managing
Director Howden Netherlands)

Weten wat wij kunnen betekenen voor jouw
organisatie? Bespreek het met één van onze
experts. 

Curious about more? contact Ormit Talent

Teamwork

Stakeholder
management

Resultaatgerichtheid
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