
MEER INZICHT IN DE GAPS  
VAN JE DIENSTVERLENING?

HYBRIDE  
16 FEBRUARI 

2023

Kennis delen over de kwaliteitsmanagement uitdagingen die service managers ervaren.
De tijd vliegt en de wereld om ons heen verandert 
steeds sneller. Het ITSM-vakgebied vormt daarop geen 
uitzondering. Maar toch wil je als service manager/service 
afdeling maximale waarde creëren, zowel bij onderhoud 
of storingen. Daarin wordt de samenwerking tussen de 
business en IT steeds belangrijker, maar dit blijft ook een 
uitdaging. 

De vraag die centraal blijft staan is: ‘Hoe gaan bedrijven van 
een klant-leverancier relatie naar een echt partnerschap 
met hun ICT?’

Het SERVQUAL-model (Service Quality model) is een 
methode om de kwaliteit en de klanttevredenheid van een 
product of dienst te bepalen. Bij het SERVQUAL-model 
wordt onder tevredenheid verstaan: “het verschil tussen 
wat de klant verwacht en wat de klant ervaart”. 

Het SERVQUAL-model geeft inzicht in de Gaps in je 
dienstverlening en kunnen input zijn voor bijvoorbeeld van 
een Lean traject. De Lean filosofie is een effectief bewezen 
aanpak voor het verbeteren van processen. Waarbij de 
focus op de klant en het leveren van kwaliteit ligt. 

Hoe dit je kan helpen in het verbeteren van je dienst-
verlening, je zichtbaarder maken in de organisatie en de 
toegevoegde waarde nog beter meten en delen. Daarover 
deelt Henk-Jan Visser (Senior Service Manager Infra 
Ontwikkeling & Regie (IO&R) @ UWV) graag zijn ervaringen. 
En is ook erg benieuwd naar de ervaringen van andere 
organisaties en waar hun uitdagingen liggen.

DOELGROEP
Service Manager, Keten Manager, Informatiemanager  

 
PROGRAMMA

15:00 – 15:15 Welkom en introductie
15:15 – 15:45 ServQual @UWV
15:45 – 16:25 Ruimte voor vragen/ Interactie
16:25 – 16:30 Wrap-up en afsluiting
 

LOCATIE
UWV La Guardiaweg 94-114, 1043 DL Amsterdam

VOORBEREIDING
Wat zijn jouw uitdagingen als service manager?  
Ken je dit model?

UWV AMSTERDAM 15:00 - 16:30

ITCIRCLE-NEDERLAND.NL

Aanmelden kan via aanmelden@itcircle-nederland.nl of via  
de IT Circle Community Officer van jouw organisatie.  


