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Succes =
Weet wat er
leeft

Andere klanten
bevelen jou
aan…

Speel in op
wensen en
behoeften

Ken je klant

Ook relevant
voor jou…

Klantbehoefte en profiel

Kennis

Feedbackloop: lerende
omgeving

Gebruik maken
van wat er (nodig) is

Faciliteren van
het hele
‘ecosysteem’

Thema 18-/18+
17,5 jarige die al in beeld is bij gezinscoach wil/moet weten wat er o.b.v. zijn situatie gaat veranderen als hij 18 wordt
HULPMIDDELEN
(fysiek bewijs: folders, [online]
media, techniek, etc.)
Website/app

ACTIES
(customer journey)

STAKEHOLDERS

Voor de hele flow geldt:
- Jessy bepaalt wie helpt
- Het 'Mijn Plan' reist met hem
mee

IK WIL...

GEWENSTE
INFORMATIE

GEWENSTE
FUNCTIONALITEITEN

BENODIGDE PROCESSEN,
SYSTEMEN, AFSPRAKEN
EN MENSEN

1. Gezinscoach en
ondersteuner plannen een
eindgesprek (17,5)/afspraak
met Jessy en wijzen hem ter
voorbereiding op het platform

Website/app

2. Jessy klikt via zijn
mobiel op de link in het
bericht. Hij komt op het
platform en ziet direct de
video met uitleg en
ervaringsverhalen

Website/app

3. Jessy ziet ook dat hij een
online assistent kan
raadplegen en telefonisch
om hulp kan vragen

Website/app

4. Jessy ziet dat het handig
is om een profiel aan te
maken. Hij kan inloggen
via een social medium naar
keuze.

Gezinscoach
Ondersteuner
Jessy

Ambassadeurs, tevreden
gebruikers van het platform

Weten waarom ik in actie moet
komen

Weten wat ik met het platform kan

Weten wat ik met het platform
kan

Waarom, waar en hoe ik alles
moet regelen

Hulp kunnen inroepen

Inhoud van de brief/het bericht
Ook meenemen: wat gaat de huidige
ondersteuner doen in begeleiding naar 18 jr
Ook: meenemen van het sociale netwerk van
Jessy

Visueel/goede uitleg en
ervaringsverhalen

Instructie en uitleg voor online
assistent en KCC

Uitleg over het nut van een
profiel (relevantere informatie)

E-mail

Video

Online assistent die je
kunt personaliseren
(leeftijd, sekse), of kiezen
uit # varianten
Bel terug functie

Social login
Mogelijkheid voor tijdelijk
account

Aansluiting op convenant 18/18+
Bepalen criteria om te selecteren
(wie?)
Bepalen van de timing, inhoud,
toon, triggers in de brief/het
bericht
Bepalen van 'wie' het bericht
afkomstig is

KCC

Signaleerder

Een profiel aanmaken zonder
al teveel gedoe

Productie video
Mobile ready

Bepalen wie ondersteuning
biedt (KCC?)

5.Jessy selecteert (met
behulp van ondersteuner)
degenen die bij hem
betrokken zijn en geeft hen
toestemming om mee te
kijken*

Signaleerder
Ondersteuner

Zien wie mij begeleidt

Alleen zien wat ik relevant vind

Aansluiting op taal van de
doelgroep
Betrekken van signaleerders en
ambassadeurs

Website/app

Bepalen wat we aan
profielinformatie willen hebben
en wat we ermee doen t.b.v.
informatievoorziening

Contactgegevens

Gegenereerd overzicht
van namen/contacten

Uitzoeken hoe we personen
vanuit verschillende databases
kunnen koppelen
Rollen- en rechtenstructuur
opstellen en bepalen wie
procesregisseur is

Website/app

6. Jessy ziet een overzicht
van 7 leefgebieden en klikt
er enkele aan

Signaleerder
Ondersteuner helpen bij
inzichtelijk maken van wat ieder
leefgebied behelst +
consequenties
Bibliotheek voor sociale kaart

Eerste indruk krijgen wat er
zoal op mij afkomt op deze
gebieden

Website/app

7. Jessy vult een
vraagboom / scan in om
overzicht te krijgen in welke
leefgebieden/ onderwerpen
voor hem van belang zijn

Signaleerder
Ondersteuner

Alleen zien wat nu voor mij
relevant is

Website/app

8. Jessy ontvangt een
notificatie / herinnering voor
zijn afspraak met
gezinscoach en
ondersteuner

9. Gezinscoach checkt
tijdens de afspraak de
aandachtspunten op
volledigheid

Gezinscoach
Ondersteuner
Jessy

Gezinscoach
Ondersteuner
Jessy

Herinnerd worden aan de
afspraak

Weten waarom ik iets moet
doen
Weten wat het mij oplevert
Weten waar en hoe ik alles
moet regelen

Info over alle zaken die voor
Jessy van belang kunnen zijn
‘Heb je ook gedacht aan …?

Details van de afspraak

Eenvoudig overzicht met
iconen

Gerelateerde info
Vraagboom, scan (via
Editor)

E-mail
Notificatie via platform

Kwikstart.nl indeling gebruiken
en sociale kaart Deventer voor
invulling

Kwikstart.nl indeling gebruiken
en sociale kaart Deventer
voor invulling

Bepalen aantal en tijdstippen
herinnering(en) voor
afspraken

Info over alle leefgebieden

Website/app

De door Jessy ingevulde
vragenlijst / scan
Behaalde doelen Gezinsplan

View van coach op de
vraagboom, scan (via
Editor)

Jessy laten aangeven wie
welke informatie mag zien.
Verantwoordelijkheid ligt bij
Jessy
Gezinscoach heeft
beschikking over gezinsplan

Website/app

10. Jessy stelt onder
begeleiding een verplicht
stappenplan op met taken (en
verdeling van taken) en
activiteiten voor het komende
half jaar ('MijnPlan')

Gezinscoach
Ondersteuner
Jessy
Ouders

Overzicht van stappen en acties
die ik per leefgebied moet
ondernemen op volgorde van
urgentie
Taken kunnen afvinken

Ingevulde actielijst
Inhoudelijke uitleg over te
nemen stap (wat moet ik doen,
deadline, hoe?)
Doorverwijzingen

Vooringevulde actielijsten
die zijn aan te passen
Afvinkfunctie

Opzetten standaard format t.b.v.
MijnPlan
Verwachtingen managen
omtrent status MijnPlan versus
wetgeving

Ben jij klaar voor
data-gestuurde
digitale innovatie??

