
CASE #02 SCHNEIDER ELECTRIC  
EGYPT & NORTH EAST AFRICA



EEN NIEUWE KIJK OP 
ENERGIETECHNOLOGIE IN 
EEN SNELGROEIENDE REGIO

We richten verschillende customer journey maps in

Samen ontdekken we wat echt belangrijk is voor 
eindgebruikers en welke ontwerpoplossingen bij hun 
behoeften passen. Hoe kun je concurrentievoordeel 
creëren in de snel groeiende markten van Egypte en 
Noordoost-Afrika?

Onze klant Schneider Electric Egypt & North 
East Africa biedt efficiënte en duurzame op-
lossingen op het gebied van energie en auto-
matisering. Het bedrijf combineert toonaan-
gevende energietechnologieën en diensten 
in geïntegreerde oplossingen voor woningen, 
gebouwen, infrastructuur en industrieën. Met 
een jaarlijkse omzet van 25 miljard dollar zijn 
ze wereldwijd marktleider in hun sector.

We leerden Schneider Electric (SE) kennen 
tijdens een service design thinking workshop 
die we in Amsterdam organiseerden. SE CEO’s 

uit 28 landen woonden het evenement bij. 
Tijdens de informele reflectie volgde een 
levendige discussie over het omgaan met 
onzekerheid, het mogelijke mislukken van 
projecten, over innovatie en het belang van 
het kennen van de klant.

Enige tijd later concludeerde de CEO van 
Noordoost-Afrika: ‘Ik denk dat ik begrijp wat 
je ter tafel brengt. Jij ontdekt wat echt be-
langrijk is voor eindgebruikers, want dat is de 
enige manier om oplossingen te bedenken 
die werken en waarde creëren.”
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66. klantroute

Attaba district in Caïro 
Het researchgebied 
van Schneider Electric

4. packaging

1. laad en losplek

5. lokaal transport

2. showrooms

7. branding van het district

3. zichtbaarheid op straat
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Twee trips, 10 dagen, 
6 uitdagingen en een film
Een paar maanden later reisde een van onze 
teams naar Egypte om te beginnen met het 
ontwerpen van nieuwe diensten, processen 
en logistiek voor SE. We zijn twee keer naar 
Egypte geweest en hebben in totaal tien  
dagen nodig gehad om te werken aan drie
uitdagingen. Van processen in de lokale  
fabriek tot het ervaren van design voor de
showroom op het hoofdkantoor.

We moesten onze weegschaal opnieuw ka-
libreren omdat de Egyptische bevolking een 
kleine 100 miljoen mensen telt - en elk jaar met 
2 miljoen groeit. Er zijn enorme investeringen 

in infrastructuur, huisvesting en voorzieningen 
gedaan om die snelle groei en ontwikkeling bij 
te kunnen houden. Deze cijfers dagen bedrij-
ven als SE uit to step up their game. Bedrijven 
die het meest efficiënt en succesvol zijn in het 
voldoen aan de stijgende behoefte aan ma-
terialen, gereedschappen, uitrusting, vaardig-
heden en kennis, creëren een serieus concur-
rentievoordeel. Een extra complexiteit  
bij de uitdaging: de meeste producten waar 
elektriciens mee werken zijn gekocht bij win-
kels in de logistieke nachtmerrie van het 
stadscentrum van Attaba.

Kansen ontdekken
Zoals altijd was onze eerste stap onderzoek. 
We gingen de straten van Attaba op, inter-
viewde retailers, bezochten de bouwplaats 
van een woningbouw terrein net buiten de 
stad en spraken met elektriciens. Een van de 
voorlopige resultaten van het onderzoek was 
de kans om manieren te vinden om elektri-
ciens te ondersteunen en op te leiden. Hun 
taken eenvoudiger maken met gemakkelijke 
en open toegang tot kennis, vaardigheden 
en de juiste producten is een belangrijke on-
derscheidende factor in deze markt.

Het project resulteerde in een reeks ideeën 
gebaseerd op de inzichten die het team

gaandeweg opdeed. Het viel ons op dat we 
door de bril van IKEA naar de situatie in Atta-
ba konden kijken. Met die mentaliteit konden 
we de analogie in een klantreis zien (een 
informele, maar toch) die over het stadscen-
trum leidde. In het doolhof van verschillende 
straten vind je winkels in productcategorieën 
op een manier waarop IKEA haar winkels ook 
inricht. Er is zelfs een (onofficieel) laadgebied 
- hoewel vrij gevaarlijk gelegen aan een van 
de drukste rotondes van de stad.
Wat als we de principes van IKEA in zouden 
zetten om mensen veilig en efficiënt door het 
gebied te begeleiden? Wat als SE-experts op 
straat aanwezig zouden zijn in herkenbare 
poloshirts (groen; de kleur van SE)? En wat 
als we een veilige route zouden creëren naar 
het laadgebied en dat gebied alleen voor 
laad-doeleinden zouden kunnen markeren? 
Wat als we de gehele ervaring voor de eind-
gebruiker ‘easy as IKEA’ zouden maken? En 
wat als SE hierin het voortouw nam?

Wat SE met onze ideeën heeft bereikt
   Er is een trainingscentrum actief voor 

elektriciens. 
   SE-experts in groene poloshirts zijn aanwe-

zig op straat in Attaba. Ze helpen klanten de 
weg te vinden naar de juiste winkels, geven 
advies en verifiëren de kwaliteit van produc-
ten (er is zijn veel spullen van lage kwaliteit uit 
China op de markt).

SE-expert maakt zich klaar om eropuit te gaan

“We moesten onze 
weegschaal opnieuw 

kalibreren”
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In het veldonderzoek zoeken we naar patronen en kansen
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Wat betreft de andere projecten?
   We hebben de klantervaring (CX) in de 

showroom bij het SE hoofdkantoor opnieuw 
ontworpen en verbeterd op basis van de in 
kaart gebrachte klantreis.

   In de fabriek komt niet de betalende op-
drachtgever op bezoek, maar zijn (ingehuur-
de) ingenieurs consulent voor wie tijd geld is. 
Door zijn verblijf en productiviteit te verbete-
ren, creëert SE gelukkiger en loyalere klanten.

   We hebben laten zien dat groei en ver-
betering van de servicekant van bedrijven 
(met name in het onderhoud van draaien-
de systemen) veel mogelijkheden met zich 
meebrengt om de behoeften van CE’s zoals 
kwaliteit, klantgerichtheid, expertise en klan-
tenservice te achterhalen.
Door het herontwerpen van het Customer 
Care Center hebben we ons op de ervaring 
van de werknemer gericht. Egypte en Noord-
oost-Afrika beslaan een grote regio met veel 
culturele verschillen. Het ontwerpen van een 
benadering om zo veel verschillende klanten 
te bedienen en tegelijkertijd werknemers uit 
de hele regio bij elkaar te brengen - dat is 
een uitdaging.

Onze takeaways
Voor ons team was het enorm lonend  
om een   waardevolle verbinding te kunnen 
maken tussen deze multinational en haar 
eindgebruiker. Binnen enkele weken ver-
taalden we de gigantische uitdagingen 
waarmee Egypte wordt geconfronteerd  
- het bijbenen van de bevolkingsgroei -  
naar specifieke en gerichte acties en 
projecten. Schneider Electric kan deze en 
andere projecten nu voortzetten en een 
actieve rol nemen in het ontwikkelen van 
een vlotte en efficiënte infrastructuur die 
verdere groei mogelijk maakt.

Medewerkers uit de hele regio worden bij elkaar gebracht 
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Wij ontwerpen voor 
organisaties met de 
ambitie waardevol 
te zijn voor mensen.

En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Want 
wij zijn ontwerpers, en ontwerpen doe je 
voor anderen en niet voor jezelf. Waarde 
creëren voor mensen, dat is wat wij doen.

Een vraag die wij regelmatig krijgen is: Maar 
wát ontwerpen jullie dan precies? Een vraag 
waarop we het antwoord vaak verschuldigd 
moeten blijven. Een vraag die we in ieder 
geval niet kunnen beantwoorden met een 
product zoals een poster, een app of een 
interieur.

Service design gaat over het ontwerpen van 
de relatie tussen organisaties en hun klan-
ten. En dat ziet er in iedere sector, en in ieder 
project weer anders uit. Iets waardoor wij 
op veel bijzondere plekken komen en met 
veel verschillende mensen mogen werken. 
Van de straten van Caïro tot aan scholen in 
Noord-Brabant. Van de F-Pier op Schiphol 
tot aan de machinekamer van een lift op de 
Zuidas in Amsterdam. En van vrijwilligers bij 
Slachtofferhulp Nederland tot aan de amb-
tenaren van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat in Den Haag.

In ons werk is design de werkwijze, de aanpak 
en de benadering. Voor ons is design een 
werkwoord. Juist hierdoor kunnen we men-
sen betrekken in het ontwerpproces. Van het 
onderzoek via de co-creatie en het prototy-
pen tot aan de implementatie van nieuwe 
oplossingen.

We beginnen altijd met de uitdaging! Hoewel 
dit in design (helaas) niet altijd vanzelfspre-
kend is, besteden wij daar veel aandacht en 
tijd aan. Iets waarin service design zich on-
derscheidt van andere vormen van design. 
Begrijpen we echt waar de uitdaging over 
gaat? Hoe ziet deze uitdaging er uit vanuit 
het perspectief van de eindgebruiker? Welk 
‘probleem’ willen we nu eigenlijk echt oplos-
sen?

Grip op de uitdaging
Als we voldoende grip hebben op de uit-
daging, en als we de belevingswereld en 
behoeftes van van mensen in kaart hebben 
gebracht, gaan we op zoek naar oplossingen. 
In welke richting gaan we die vinden? 
Welke oplossingen zijn er nodig om waarde 
te creëren voor de eindgebruiker én onze 
opdrachtgever. En nog veel belangrijker; 
hoe gaan we dit waarmaken?

Pas wanneer we deze vragen beantwoord 
hebben. En pas wanneer we de impact van 
de oplossingen kunnen zien en meten, pas 
dan ronden wij een service design project af.
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