Case: ICT Servicedesk van
ziek naar beter
BRANCHE: Gezondheidszorg (ICT-omgeving)
TYPE ORGANISATIE: Regionaal ziekenhuis

De ICT Servicedesk van een regionaal ziekenhuis staat onder druk. Zowel management als klanten zijn ontevreden over het
functioneren van deze stafdienst. Hoe kan het ziekenhuis de prestaties van de ICT Servicedesk in korte tijd op het gewenste
niveau krijgen? Een Certified OBM Trainer/Coach van partner Trigono ondersteunt gedurende drie maanden de ICT
Servicedesk om een belangrijk aspect van de dienstverlening te verbeteren: de kwaliteit van de meldingenregistratie.
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