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Wat nu?
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De
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Website

App

Reclame

FAQ

Zoekt online
informatie

Ziet
advertenties

Wordt bijgestaan door
video guides

Mond op mond
Reclame

Komt een
ﬂyer tegen

Wordt bijgestaan door
het forum

Ziet social
media bericht

Mentor

Onstage

verlaten service

Daar weer ik wel

Vindt een forum

Downloaden app
Krijgt extra functies
bij registreren

Match & Connect

Registreren bij service

Aanmelden met social media

Wordt bijgestaan door FAQ

Regulier account maken

Inloggen

Delen content & activiteiten

maakt guides en support forum

Systeem testen

admin en support forum & FAQ

Support
medewerker
Marketeer

Reclames plaatsen

ﬂyers distribueren

App store pages beheren

Vinden of maken van
betaalde baan

Cursussen geven

Werklozen van een
stage voorzien
Vervullen mentor rol

Forum vragen beantwoorden

Opdoen sociale contacten

Verlaten service

Opstarten initiatieven

Bijgestaan worden door mentor
Bijhouden FAQ en beheren forum

Content delen & promoten

Actiever rol nemen
in de community

Gaat netwerken

Wordt geïntroduceert
met extra diensten
Service

supporten bij registratie problemen/vragen

sociale-/ stage werkplek

ontwikkeld en onderhoud vaardigheden
via curssussen en meetups

Line of interaction

Front

Voortzetting gebruik

Begeleiden gebruikers

Door ontwikkelen cursussen

Nieuwe mentoren werven

Bijhouden FAQ en beheren forum
Promoten ervaringen
gebruikers

Promoten prestaties
service

Promoten mentorschap

interaction

Designers
Developer

Content ontwerpen

Evalueren conversie en verbeteren usability

Website & app bouwen/inrichten

Testen en verbeteren technisch systeem

Evalueren conversie en verbeteren usability

Feedback verzamelen en verwerken

Evalueren gebruik en verbeteren usability

Testen en verbeteren technisch systeem

Testen en verbeteren technisch systeem

Line of internal interaction
Marketeer

suppert proces

Backstage

Line of visability

Developer
Designer
Seo/Sea
specialist

Marketingplan

uitbestedingplan

Website development

Database systeem

Branding

vormgeving

SEO

SEA

Usability
Hosting

Onderzoek beste incentives
Moderator systeem

CMS systeem

registratie systeem
Usability

importeer systeem

account database veriﬁcatie systeem

Onderzoek prestaties
forum pagina

meetup pagina

match systeem

ontwerpen nieuwe content en functies

Onderzoek beste incentives
Algeheel systeem service

Door Ontwikkelen service
SEO/ SEA nieuwe pages, content, functies

Door ontwikkelen loyalty plan
Log uit/ delete systeem

Feedback systeem

