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"Het leveren van kwaliteit kost geld. 
Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen." 

-Onbekend-

"Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, 
intelligent direction and skilful execution; it represents the wise choice of many 

alternatives." 

-Willa A. Foster-
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- ii -

TU/e 



Eindrapport Vertrouwelijk 6 juli 2006 

I. Abstract 

This report describes the redesign of a service department. Goal of the redesign is to 
improve the performance of the employees with regards to customer contact to increase 
customer satisfaction. Thorough analysis shows that insufficient employee performance 
on customer contact is caused by the lack of Training & Education and Management & 
Control. The redesign of the work structure and management of the ADSL Service 
department solves this performance problem and increases customer satisfaction. 
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II. Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject voor de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het project is uitgevoerd 
binnen KPN bij de afdeling ADSL Service. Het project heeft 8 maanden geduurd, van 
november 2005 tot juli 2006. 

Het is een uitdagend project geweest binnen een zeer dynamisch bedrijf dat zich al jaren 
als marktleider weet te handhaven op de telecommarkt. Het is, naast een erg leerzaam 
project, vooral een heel leuk project geweest en een mooie afsluiting van mijn studietijd. 

Vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan het slagen van mijn afstudeerproject. 
Allereerst wil ik mijn begeleiders vanuit de TU bedanken. Mijn eerste begeleiders Dr. J.D. 
van der Bij en K.S. Podoynitsina Msc voor het bijsturen van het project wanneer dat nodig 
was, het aandragen van ideeen en de vele zinvolle discussies die hebben bijgedragen aan 
het ordenen van mijn gedachten. Mijn tweede begeleider Dr. J.A. Keizer voor zijn 
kritische inhoudelijke commentaar en inbreng in de discussies in het tweede deel van het 
project. 

Binnen KPN gaat mijn dank uit naar mijn begeleider Maarten Roerink voor zijn continue 
steun voor het project, de waardevolle input, feedback en grote vrijheid bij het uitvoeren 
van mijn afstudeeropdracht. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Marco Heeffer en Karlijn 
van Lammeren voor hun inbreng in de analyse en ontwerpfase, de overige leden van het 
MT Service voor hun input en feedback gedurende het hele project en alle medewerkers 
van ADSL Service, die hebben meegewerkt aan het project. 

Tot slot wil ik de mensen in mijn naaste omgeving bedanken. Mijn vrienden en familie 
voor hun inbreng en steun en in het bijzonder mijn vriendin Ceryl voor haar steun en 
begrip tijdens de drukke eindfase van het project. 

Allen bedankt! 

Luuk Timmermans 
Juli 2006 
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Ill. Management summary 

After more then a century on the telecommunication market in The Netherlands KPN NV 
is still market leader in telecommunication services. Competition is increasing though and 
KPN has to make a move towards new services and products to secure its leading 
position. To achieve this KPN has enlarged there strategy, that is focused on quality. The 
new strategy is focused on innovation and quality. 

ADSL Broadband Internet is a key product for the future of KPN, as a product and as a 
carrier for new IP services like Internet telephony. Internet telephony and other Internet 
services must replace fixed line telephony that is an important source of turnover for KPN. 
With the introduction of Internet telephony on the telecommunication market the 
turnover generated by fixed line telephony is decreasing rapidly. 

Products are introduced very fast on the market. At the time of introduction the product 
still contains some failures . This is a strategic decision that has the consequence that 
excellent service organization must be available to solve the customers' problems with 
the new product. It's crucial that the customers are served with excellent service; 
otherwise it will result in dissatisfied customers that will be lost to the competitors. 

In this project the ADSL Service department is the subject of investigation. This 
department experiences difficulties to offer excellent service to their customers. The 
problem definition is therefore defined as: 

The inefficiency in the design and execution of 'second line' service activities results 
in low customer satisfaction regarding the delivered service. 

An inefficient design is defined as the lack of a clear work structure. Inefficiency in the 
execution is defined as an efficiency problem regarding the processes defined in the work 
structure. 

The problem definition led to the following assignment: 
1. Analyze the problems in the ADSL Service department. Detain the causes of low 

customer satisfaction 
2. Develop a redesign that solves the main causes and improves customer satisfaction 

For the analysis the process oriented approach was used. The results of the analysis are 
supported by a questionnaire that asked customer contact employees and management 
of ADSL Service to identify the most important areas of improvement that would lead to 
higher customer satisfaction. 

The analysis of the ADSL Service department has identified the lack of Training & 
Education and Management & Control as the main causes of the low customer 
satisfaction. In the daily routine on the call center floor the lack of Training & Education 
and Management & Control result in ineffective and inefficient customer contact 
employees. This is showed in specific problems concerning the throughput, transparency 
of the service process, service expertise and fixing the problem the first time. These 
problems are known in literature to be the drivers for customer satisfaction 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985). In this case they result in a low level of 
customer satisfaction. 
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To improve the performance of the customers contact employees the redesign has to 
offer functionalities that result in clearness and confidence concerning: 

■ Flows of service 'tickets' 
■ Responsibilities 
■ Support on the call center floor 
■ Knowledge and capabilities 
■ Performance 
■ Rules 

The redesign contains a work structure and supporting management system. The work 
structure defines the path of a service problem through the ADSL Service department 
from the moment of entrance till the moment it is solved . All process steps and 
responsibilities are defined in the work structure design in figure 1. 

r-----------------------l 
Arriving call 
from 1• line 

No 

Inbound 
servioeproces 

Informing 
>-- OJstomer about 

Yes solution 

Control and help 1--....c: 
byT.A .P . 

Servioe job 
verbally assigned 
to outbound team 

member ~-------------------- --r---------- -------------
Outbound 

buffer 

Team Outbound 

--1 
Outbound 

servioeproces 

Informing 
OJstomer about 

solution 

I 
I 
I 
I ------------------------~ 

Figure 1: ADSL Service work structure redesign 

In the supporting management system the responsibilities for operations management 
are defined . A redesign for the call center floor, a description of the supporting 
management style and a capacity calculation are included. These parts of the redesign 
offer clearness about responsibility, rules and support on the call center floor. Important 
parts of the supporting management system are evaluation, education and quality 
control. These parts of the management support system secure the level of knowledge 
and capabilities of the employees and result in the quality of their service work. 

The implementation of the redesign is planned in a period of two months. Special 
attention is paid towards the participation of the employees. Participation and extensive 
information about the redesign reduces the resistance towards the redesign . Other areas 
that demand special attention during implementation are the speed of the introduction 
of the education program and the ticket system ATS that needs to be configured in line 
with the new work structure and supporting management system. 

At the end of this project it can be concluded that the developed redesign resolves the 
problems identified in the diagnosis. The design also addresses the most important issues 
concluded in the service and organization literature. Taken into account these facts it can 
be concluded that the redesign will result in a higher level of customer satisfaction for the 
ADSL Service department. 

kpn 
- vi -

TU/e 



Eindrapport Vertrouwelijk 6 juli 2006 

For further improvement of ADSL Service it is suggested to re-investigate the possibilities 
of improvement of the ATS ticket system. Other suggestions for improvement are the 
centralization of power in the ADSL service chain and the introduction of a flex 
department within the AOC, or externally, that can offer help in case of severe capacity 
problems. 
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V. Lijst met afkortingen en begrippen 

-A- -L-
ADM - Team Administratief LR - Team Logistiek & Repair 
ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line LS - Linesynchronisatie 
AOC - ADSL Operations Center 
AP - Ander Personeel -M-
ASD - Amsterdam MP - Multiplay 
ATS - Advanced Ticketing System 

-N-
-D- NOC - Network Operations Center 
DDSL - Direct ADSL 

-0-
-E- OAS - Operator Acces Services 
EP - Eigen Personeel OPTA - Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit 
-F-
FIA - Fast Internet Access OT - Operator T oegang 

-H- -P-
HRM - Human Resource Management PT - Planet Technologies 
HT - 's Hertogenbosch PTT - Post, Telegrafie, Telefonie 

-1- -S-
IOR - Index of Organisational Reactions 
IP - Internet Protocol sws - Satisfaction with Work Scale 
IPTV - IP T elevisie 
ISP - Internet Service Provider -T-

TE - Techniek 
-J- TU/e - Technische Universiteit Eindhoven 
JCI - Job Characteristics Inventory 
JCM - Job Characteristics Model -V-

VoIP - Voice over IP 
-K-
KPN - Koninklijke PTT Nederland -W-
KR - Klantreacties WV - Wei verbinding, geen data 
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VI. In Leiding 

In dit verslag worden de resultaten van het afstudeerproject binnen de afdeling ADSL 
Service van KPN besproken. Deze inleiding zal een overzicht geven van wat er in elk 
hoofdstuk aan de orde komt. 

De context van dit afstudeerproject wordt geschetst in hoofdstuk 1. De positie van KPN 
op de telecommarkt en de belangrijke rol die het product ADSL daarbij speelt, worden 
uitgelegd. Het belang van service voor een hoge mate van klanttevredenheid wordt 
onder de aandacht gebracht en de invloed van een medewerker en de werkstructuur op 
het functioneren van een serviceorganisatie word kort besproken. 

In hoofdstuk 2 wordt de te lage klanttevredenheid over service, geleverd door de 
afdeling ADSL Service, gei"ntroduceerd als de aanleiding van dit project. De aanleiding is 
vertaald in de concrete initiele opdracht voor de orientatiefase. De evolutie van deze 
opdracht tot de definitieve opdracht voor de analysefase en de ontwerpopdracht voor de 
ontwerpfase wordt eveneens besproken. De initiele opdracht houdt in dat de problemen 
in de hele ADSL-serviceketen, die de lage klanttevredenheid veroorzaken, in kaart moeten 
worden gebracht. Voor de definitieve opdracht wordt de analyse afgebakend tot de 
oorzaken die liggen in de interne processen van ADSL Service. De ontwerpopdracht 
betreft concreet het ontwerpen van een nieuwe werkstructuur en besturing voor ADSL 
Service. In hoofdstuk 3 worden de opdrachten vertaald in een concrete aanpak. De 
regulatieve cyclus heeft model gestaan voor de aanpak van dit project met orientatie-, 
analyse- en ontwerpfase. Per fase van het project wordt aangegeven met behulp van 
welke methodologie de opdracht is uitgevoerd. Voor specifieke onderdelen in het 
project, validatie van oorzaken, het opstellen van ontwerprichtlijnen en invulling van het 
ontwerp is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. Deze literatuur wordt 
besproken in hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 warden de resultaten van orientatie en analyse besproken die verkregen 
zijn uit de, in hoofdstuk 4 beschreven, aanpak. Vanwege de complexiteit van de 
problemen binnen de gehele ADSL-serviceketen is het project afgebakend tot de 
problemen die binnen de afdeling ADSL Service spelen. Na uitvoerige analyse is 
geconcludeerd dat een gebrek aan Training & Opleiding en Aansturing & Controle 
onduidelijkheid en twijfel tot gevolg heeft bij de werknemers. Dit resulteert in ineffectief 
en inefficient werkende medewerkers wat tot een lage klanttevredenheid leidt. De 
klanttevredenheid moet hersteld worden door de onduidelijkheid en twijfel bij 
werknemers weg te nemen door middel van een nieuwe werkstructuur en besturing weg 
te nemen. Het herontwerp van de werkstructuur en besturing wordt gepresenteerd in 
hoofdstuk 6. 

Onderdeel van het ontwerp is een implementatieplan dat besproken wordt in hoofdstuk 
7. De eerste zeven hoofdstukken worden elk afgesloten met een korte samenvatting van 
de belangrijkste bevindingen uit dat hoofdstuk. Het verslag wordt afgesloten in 
hoofdstuk 8 met conclusies en aanbevelingen. 

Om het rapport leesbaar te houden is in de afzonderlijke hoofdstukken alleen de 
essentiele informatie besproken. Alle bronnen, waar naar verwezen wordt, zijn te vinden 
in de referenties. Aanvullende informatie, waar naar verwezen wordt, is te vinden in de 
apart ingebonden bijlagen. 
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1 Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk wordt de context besproken van dit afstudeerproject. De eerste sectie 
geeft kort de historie weer van KPN, de organisatiestructuur, de markten waarop KPN 
actief is, de producten die ze aanbieden, de huidige concurrentiepositie en de strategie 
van KPN. Sectie 1.2 geeft een introductie over ADSL1 breedband Internet. Het product en 
de productorganisatie komen hierbij aan bod. In sectie 1.3 wordt het belang van service 
voor de strategie van KPN geschetst. Het hoofdstuk wordt afgesloten in sectie 1.4 met een 
korte introductie over structuur en functioneren in de literatuur en bij KPN. 

1.1 lntroductie KPN2 

KPN vind zijn oorsprong in 1852 en is opgericht als staatsbedrijf voor post en telegrafie. 
In 1928 kwam de 'T' van Telefonie erbij en werd de naam kortweg PTT. In 1978 werd PTT 
flink gereorganiseerd. PTT Post en PTT Telecom werden gescheiden in twee zelfstandige 
merken. In 1989 kreeg het bedrijf blauw bloed en werd de naam veranderd in de 
Koninklijke PTT Nederland NV (KPN NV). In 1998 zijn Post en Telecom definitief gesplitst. 
KPN werd het corporate merk van het hightech telecombedrijf dat op de Nederlandse 
markt onder andere onder de merknaam KPN Telecom is gaan opereren. 

KPN is georganiseerd in drie divisies, waarvan Vast en Mobiel de belangrijkste twee zijn 
(figuur 1.1). De onderdelen uit de derde divisie vallen ieder onder de 
verantwoordelijkheid van een van de divisies Vast of Mobiel. 

Raad van Bestuur 

Divisie Vast Divisie Mobiel Overige activiteiten 

E. 

Figuur 1.1: Organigram KPN (http://www.kpn.com ) 

KPN biedt telecommunicatiediensten aan voor zowel particuliere als zakelijke klanten. 
KPN is marktleider in de belangrijkste segmenten van de Nederlandse 
telecommunicatiemarkt. De belangrijkste producten op dit moment zijn mobiele 
telefonie, vaste telefonie en breedband Internet. 

De concurrentie op de telecommarkt is hevig. Klanten kunnen kiezen uit vele aanbieders 
voor bijvoorbeeld mobiele telefonie of breedbandinternet. KPN heeft het daardoor 
moeilijk gehad de afgelopen jaren. Sinds het bijna-faillissement in 2001 zijn forse 

1 ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line en is een vorm van breed band Internet 
2 Gebaseerd op informatie van KPN 'Agora' Intranet en www.kpn.com 
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reorganisaties noodzakelijk geweest om te overleven. Met de reorganisaties is niet de 
inkomende geldstroom vergroot, maar zijn voornamelijk de kosten verlaagd door 
efficienter te werken. De voornaamste inkomstenbron van KPN is vaste telefonie. Deze zal 
door de opkomst van internetbellen echter steeds verder gaan afnemen. KPN moet haar 
inkomsten veilig stellen met andere producten, zoals ADSL breedband Internet en nieuwe 
diensten over Internet, zoals bellen over lnternet3 en televisie kijken over lnternet4

• Om 
zich beter te kunnen profileren op de snelle markt van lnternetproducten heeft KPN zich 
als merk opnieuw gepositioneerd. Met een nieuwe merkpositionering5 wil KPN in de 
toekomst naast kwaliteit ook uitblinken op het gebied van innovaties. KPN, 'sluit je aan' is 
de slogan die hoort bij de vernieuwde strategie. Deze strategie moet resulteren in een 
betere concurrentiepositie op de telecommarkt voor de toekomst. Om vernieuwend te 
zijn en goede kwaliteit te leveren worden de service afdelingen door het management 
van KPN van strategisch belang geacht2. Het belang van service wordt nader toegelicht in 
sectie 1.3. 

1.2 ADSL breedband Internet 
Zoals aangegeven in de vorige sectie is ADSL breedband Internet een belangrijk product 
van KPN voor de toekomst. Bij een ADSL Internet verbinding wordt Internet geleverd over 
het telefonie kopernetwerk van KPN. In bijlage 1 is te zien hoe dit georganiseerd is. KPN 
beheert het telefonie kopernetwerk. Over het kopernetwerk exploiteren diverse 
telecomaanbieders een ADSL-netwerk. KPN, BBnet, Tiscali en Wanadoo zijn voorbeelden 
van partijen die een ADSL netwerk beheren. Bij een ADSL netwerk beheerder kopen de 
Internet Service Providers (ISP's) bandbreedte in die ze in de vorm van Internet 
abonnementen aanbieden aan de klant. KPN is, naast eigenaar van het kopernet en een 
eigen ADSL netwerk, ook eigenaar van de volgende ISP's: Het Net, Planet Internet en 
XS4ALL. Deze ISP's worden binnen KPN 'groene' ISP's genoemd. KPN biedt ook direct als 
zelfstandig provider onder de naam KPN ADSL en KPN DDSL, ADSL abonnementen aan. Er 
zijn ook niet KPN ISP's die bandbreedte inkopen voor het KPN ADSL netwerk. Deze ISP's 
worden binnen KPN 'rode' ISP's genoemd. 

De organisatie van de ADSL-productketen valt onder Wholesale & Operations binnen de 
Divisie Vast. In bijlage 2 staat het organigram voor deze afdeling. De 
eindverantwoordelijkheid voor het product ADSL ligt bij de afdeling Broadband Services. 
Een aantal verantwoordelijkheden voor het product ADSL zijn uitbesteed aan andere 
afdelingen binnen KPN . Het ADSL Operations Center (AOC) is verantwoordelijk voor de 
levering van ADSL en DDSL (Direct ADSL) van KPN en voor de service van ADSL voor het 
KPN domein6

• In bijlage 3 is het organigram van het AOC weergegeven. De 
verantwoordelijkheden van het AOC voor het product ADSL zijn de volgende: 

■ Levering van ADSL en DDSL (Direct ADSL) van KPN 
■ Service van ADSL voor het KPN domein 

Binnen het AOC is de afdeling ADSL Service verantwoordelijk voor de service van ADSL en 
DDSL en communicatie met de klant ten aanzien van deze service. In bijlage 4 staat 

3 De naam voor bellen over Internet is Voice over Internet Protocol (VoIP) 
4 De naam voor televisie kijken over Internet is Internet Protocol Televisie (IPTV) 
5 Landelijk intern gei·ntroduceerd door KPN op 21-3-2006. (KPN, 'Agora' Intranet) 
6 Het KPN domein is het kopernetwerk en het ADSL netwerk van KPN. De ISP's zijn verantwoordelijk voor het 
leveren van service bij problemen in hun eigen domein 
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schematisch de organisatie van de ADSL-serviceketen7 weergegeven. ADSL Service 
behandelt de storingen op de 2e lijn. Dit houdt in dat ze alleen complexe technische 
storingen in het KPN domein behandelen, die niet konden word en opgelost op de 1 e lijn. 
Tussen de 10% en 15% van de storingen stroomt door van de 1 e naar de 2e lijn8

• Op de 
callcenters van ADSL Service in Amsterdam en 's Hertogenbosch werken technische 
storingsanalisten die deze storingen behandelen. 20% van de storingen wordt uiteindelijk 
doorgestuurd naar een van de monteurspartijen op de 3e lijn, die ieder een stukje van de 
ADSL-infrastructuur in het KPN domein beheren. De coordinatie van een storing die naar 
de 3e lijn gaat blijft in handen van de 2e lijn. Wanneer de storing verholpen is informeert 
de 2e lijn de klant. Welke rol service speelt in de strategie van KPN wordt nu besproken in 
de volgende sectie. 

1.3 Service2 

De vernieuwde KPN strategie, die besproken is in sectie 1.2, heeft grote gevolgen voor de 
serviceafdelingen binnen KPN. Door de zware concurrentie worden de levenscycli van 
producten steeds korter. Men blijft vernieuwen en de nieuwe producten worden zo snel 
mogelijk naar de markt gebracht. Dit is een bewuste keuze maar brengt met zich mee dat 
een product op de markt gebracht kan worden dat nog fouten bevat. Het zo snel mogelijk 
naar de markt brengen van een product is een strategische keuze die goed te verdedigen 
is, indien het gehele bedrijfsproces erop is ingericht om die strategie te ondersteunen2

• 

Een excellente serviceorganisatie, die alle mogelijke problemen kan verhelpen is hierdoor 
nodig om klanten snel van dienst te zijn. lndien dit niet het geval is, wordt de klant 
ontevreden en stapt uiteindelijk over naar de concurrent. Door een product met 
excellente service te ondersteunen kan men zich onderscheiden van de concurrentie 
(Horwitz and Neville, 1996). Service neemt dus een sleutelpositie in om de vernieuwde 
strategie van KPN waar te kunnen maken2

• 

Het inrichten en exploiteren van een goede serviceorganisatie is erg arbeids- en 
kennisintensief en daarom erg kostbaar. Met het effectiever en efficienter maken van een 
serviceorganisatie kunnen naast het verbeteren van de kwaliteit van de service flinke 
kostenbesparingen gemaakt worden. Een effectieve en efficiente serviceorganisatie zal 
naast een tevreden klant dus direct bijdragen aan een hogere winstmarge op het product. 

1.4 Structuur en service in de literatuur en bij KPN 
In de wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over service en 
organisatiestructuren. Uit de literatuur komt naar voren dat belangrijkste resource voor 
een serviceafdeling de medewerker is die contact heeft met de klant (Horwitz en Neville, 
1996). Het functioneren van deze medewerker bepaald de kwaliteit van de service en dus 
de tevredenheid van de klant (Horwitz and Neville, 1996). In de literatuur over 
werkstructuren voor serviceorganisaties wordt heel veel waarde gehecht aan het goed 
faciliteren van de servicemedewerker (Parasuraman, Zeitham and Berry, 1985, 1988; 
Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1993; Bowen and Lawler Ill, 1992, 1995; Schneider and 
Bowen, 1993). 

Enerzijds moeten de werkstructuur en besturing van een serviceorganisatie duidelijk en 
logisch ingericht zijn en goed ondersteund zijn door de vereiste systemen. De 

7 Het geheel van partijen binnen KPN die een rol spelen bij het leveren van service aan de klant voor het 
product ADSL op die gebieden waar KPN verantwoordelijk voor is. KPN is verantwoordelijk voor de gebieden 
die 'groen' zijn weergegeven in bijlage 1 
8 Bron: Weekrapportage ADSL bedrijfsbureau 
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medewerker moet goede trainingen aangeboden krijgen en regelmatig geevalueerd 
warden om zich te kunnen blijven verbeteren (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985; 
Schneider and Bowen, 1993). Anderzijds is het van belang de medewerker veel 
verantwoordelijkheid en daarmee vrijheid te geven om de klant zo goed mogelijk te 
helpen (Bowen and Lawler Ill, 1992, 1995). 

Binnen KPN is hierin een groat verschil tussen de 'oude' en de 'nieuwe' wereld. In de 
'oude' wereld van de vaste telefonie zijn de werkstructuren en besturing strak en is er 
daarbij heel weinig handelingsvrijheid voor de medewerker. In de 'nieuwe' wereld van de 
lnternetdiensten, zoals ADSL Service, zijn werkstructuren en besturing minder strak en is 
er juist veel handelingsvrijheid voor medewerkers. Daardoor kan de medewerker 
flexibeler zijn in het helpen van de klant. 

1.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is een introductie gegeven van de onderwerpen die van belang zijn in dit 
afstudeerproject. Duidelijk is geworden dat ADSL een belangrijk product is voor KPN. 
Daarnaast komt naar voren dat service een centrale rol speelt in de strategie van KPN om 
klanten tevreden te houden en te behouden. Er is een korte beschouwing gegeven van de 
inzichten uit de wetenschappelijke literatuur ten aanzien van service en 
organisatiestructuur en op de situatie bij KPN aan de hand van de besproken begrippen. 
Hiermee is een voorschot genomen op de bevindingen die later in dit verslag warden 
gedaan. In hoofdstuk 2 wordt de opdracht voor dit project besproken, die zich afspeelt 
binnen de serviceafdeling voor ADSL. 
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2 Opdracht 

In hoofdstuk 1 zijn KPN en de belangrijke aspecten van een serviceorganisatie 
gerntroduceerd. In dit hoofdstuk wordt de evolutie van de opdracht voor dit project 
besproken. In sectie 2.1 wordt de aanleiding voor dit project besproken. Deze aanleiding 
wordt vervolgens in sectie 2.2 vertaald in een initiele opdracht. Afsluitend komt in sectie 
2.3 de definitieve opdracht aan de orde en de na de analysefase geformuleerde 
ontwerpopd racht. 

2.1 Aanleiding afstudeerproject 
In sectie 1.1 is aangegeven dat KPN met nieuwe producten de toekomst van het bedrijf 
moet veilig stellen op het gebied van omzet en positie op de telecommarkt. ADSL is een 
van de lnternetproducten die daarvoor moet gaan zorgen. Uitgaande van de strategie van 
KPN is het belangrijk om bij het product goede service te leveren, zodat de klant tevreden 
blijft en niet overstapt naar de concurrent. Een effectief en efficient georganiseerde 
serviceorganisatie is hiervoor noodzakelijk. In sectie 1.4 is al aangegeven dat de 
medewerker met klantcontact een cruciale rol speelt bij het leveren van goede service 
(Horwitz and Neville, 1996). 

De aanleiding voor dit afstudeerproject is de lage klanttevredenheid over de door de 
afdeling ADSL Service geleverde service. Met de manager van de afdeling ADSL Service is 
afgesproken het probleem eerst vanuit het perspectief van de hele ADSL-serviceketen met 
1 e, 2e en 3e lijn te bekijken. Zo is de initiele opdracht in sectie 2.2 tot stand gekomen. 

2.2 lnitiele opdracht 
Vanuit de wensen van KPN en TU is de volgende initiele opdracht opgesteld voor de 
orientatiefase: 

1. Breng in kaart welke problemen er spelen binnen de ADSL-serviceketen7 en geef 
aan hoe deze problemen de klanttevredenheid over de geleverde service 
be1nvloeden. 

2. Bepaal, aan de hand van dit overzicht, de definitieve probleemdefinitie en daaruit 
voortkomende definitieve opdracht voor de analysefase van het project. 

Hieruit is duidelijk geworden dat de problematiek in de keten te complex is om binnen de 
duur van een afstudeerproject aan te pakken. Daarom is ervoor gekozen om niet de 
gehele serviceketen, maar alleen de problemen binnen de afdeling ADSL Service aan te 
pakken. Op de resultaten van de orientatie en de motivatie, om het project op deze 
manier af te bakenen, wordt tot in detail teruggekomen in sectie 5.1 waar de resultaten 
van de analyse worden besproken. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit de initiele opdracht 
gekomen is tot de definitieve probleemdefinitie en definitieve opdracht in sectie 2.3. 

2.3 Definitieve opdracht 
In sectie 2.1 is het belang van een effectieve en efficiente serviceketen voor het realiseren 
van tevreden klanten al aangehaald. KPN zit met het probleem dat de klanttevredenheid 
over de op de 2e lijn geleverde service te laag is. Deze moet verbeterd worden. Omdat de 
problemen binnen de ADSL-serviceketen te complex zijn zal de focus in dit project liggen 
op oorzaken hiervan binnen de afdeling ADSL Service. 
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Op basis van alle informatie, die verzameld en geanalyseerd is in de orientatiefase, is de 
volgende definitieve probleemdefinitie opgesteld: 

De inefficientie in het ontwerp en in de uitvoering van r-lijns service activiteiten 
resulteert in loge klanttevredenheid over de geleverde service 

Met inefficientie in het ontwerp wordt het ontbreken van een duidelijke werkstructuur 
bedoeld. lnefficientie in de uitvoering houdt het niet efficient uitvoeren van de in die 
structuur vastgelegde processen in. 

Op basis van de definitieve probleemdefinitie is de volgende definitieve opdracht voor de 
analysefase geformuleerd: 

1. Analyseer de problemen in de interne processen van ADSL Service, die resulteren 
in de te lage klanttevredenheid. Bepaal welke basisoorzaken aan deze problemen 
ten grondslag liggen. 

Op basis van de resultaten van de analysefase en randvoorwaarden, die door KPN zijn 
gesteld, is gekomen tot de concrete ontwerpopdracht voor de ontwerpfase. De 
randvoorwaarden zijn door KPN opgelegd, omdat de situatie binnen ADSL Service tijdens 
het project is veranderd . Er is door het management van het AOC een reorganisatie 
voorgesteld, die tot gevolg heeft dat ADSL Service gecentraliseerd wordt in 's 
Hertogenbosch. Andere gevolgen zijn dat er vanaf oktober 2006 gewerkt moet gaan 
worden met warm doorverbinden9 en de 'one call does it all' strategie10

• De concrete 
ontwerpopdracht luidt: 

1. Ontwerp voor de afdeling ADSL Service een werkstructuur en de besturing 
daarvan. Houdt bij het maken van het herontwerp rekening met de 
randvoorwaarden die door KPN worden opgelegd. 

2.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is de evolutie van deze afstudeeropdracht van aanleiding tot 
ontwerpopdracht besproken. Centraal in dit project staat de klanttevredenheid over ADSL 
Service. Vanuit een breed onderzoek van de hele ADSL-serviceketen is het project 
afgebakend tot de interne processen van ADSL Service. De analyse van de problemen 
binnen ADSL Service heeft geleid tot een herontwerpopdracht voor de werkstructuur en 
besturing van deze afdeling. In hoofdstuk 3 wordt besproken hoe deze opdrachten voor 
orientatie-, analyse- en ontwerpfase zijn vertaald in een concrete aanpak. De aanpak zal 
tot in detail gepresenteerd warden aan de hand van de in iedere projectfase gebruikte 
methoden en technieken. De resultaten van de volgens die aanpak uitgevoerde 
opdrachten, komen aan de orde in hoofdstuk 5 en 6. 

9 Warm doorverbinden houdt in dat een klant die bij de 1 • lijn niet geholpen kan worden, en doorgezet moet 
worden naar de 2• lijn, aan de telefoon blijft en direct doorverbonden wordt met een medewerker op de 2• 
lijn . Op dit moment werkt dat anders. Ats de 1• lijn er niet uitkomt wordt een ticket aangemaakt. Vervolgens 
wordt het gesprek beeindigd met de mededeling dat de klant binnen twee werkdagen door de 2• lijn wordt 
teruggebeld 
10 One call does it all, de term zegt het al. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk binnenkomende calls in een 
keer, in het 1 • gesprek volledig wordt afgehandeld 
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3 Methodologie 

Hoofdstuk twee heeft de opdracht van dit afstudeerproject besproken. Dit hoofdstuk 
presenteert de methodologie, die gebruikt is voor het uitvoeren van de verschillende 
fasen in het afstudeerproject. In sectie 3.1 wordt de regulatieve cyclus (Van Strien, 1975) 
besproken, die als uitgangspunt is gebruikt voor dit project. Sectie 3.2 tot en met sectie 
3.4 behandelen de gebruikte methodologie in de fasen die zijn doorlopen in dit project; 
orientatie, analyse en herontwerp. 

3.1 De regulatieve cyclus 
Bij de aanpak van dit afstudeerproject is 
uitgegaan van de aanpak volgens de 
regulatieve cyclus van Van Strien (1975) 
(figuur 3.1). De regulatieve cyclus kent 5 
fasen die men binnen een project kan 
doorlopen. In de eerste fase wordt vanuit de 
probleemkluwen de probleemdefinitie en de 

6. Eva luatie 

aanpak voor het project bepaald. In de s. 1mp1ementatie 

tweede fase wordt vanuit de 
probleemdefinitie en aanpak tot de analyse 
en diagnose gekomen. De derde fase betreft 
het ontwikkelen van een object- en 

realisatieontwerp voor de gestelde diagnose. 

1. Probleemkluwen 

4. Object- en 
rea lisatieontwerp 

2. Probleemdefinitie 
en aanpak 

3. Ana lyse en 
diagnose 

In fase vier wordt dit ontwerp Figuur 3.1: Regulatieve Cyclus (Van Strien, 1975} 

geYmplementeerd en in de vijfde fase wordt 
het effect van het ontwerp geevalueerd. De evaluatie kan resulteren in een 
probleemkluwen voor een mogelijk vervolgproject. 

Omdat het afstudeerproject beperkt is tot 8 maanden zijn alleen de eerste drie fasen van 
de regulatieve cyclus doorlopen. De laatste twee fasen uit de regulatieve cyclus worden 
wel doorlopen, maar vallen buiten het bereik van het afstudeerproject. De drie fasen in 
dit project worden orientatie, analyse en herontwerp genoemd. 

In de overige secties in dit hoofdstuk komt de methodologie aan de orde, die gebruikt 
word in de drie fasen van dit project. 

3.2 Methodologie orientatiefase 
In de orientatiefase is gebruik gemaakt van verschillende bronnen van informatie om een 
beeld te krijgen van KPN, het product ADSL, de ADSL-serviceketen, de afdeling ADSL 
Service, de beide helpdesks in Amsterdam en 's Hertogenbosch en de problematiek die er 
speelt. 

Om snel een duidelijk beeld te krijgen is gekozen voor het houden van orienterende 
interviews met mensen uit verschillende geledingen binnen de ADSL-serviceketen. Op 
basis van de eerste acht interviews, een meeloopdag met een monteur, het volgen van 
een training voor helpdesk medewerkers, observaties op de werkvloer, observaties 
tijdens diverse vergaderingen, alle beschikbare informatie en documentatie op CC web 
intranet en 'agora' intranet en informele gesprekken is een overzicht opgesteld van de 
problematiek binnen de ADSL-serviceketen in de vorm van een oorzaak-gevolg-diagram 
(voor overzicht informatiebronnen orientatie, zie bijlage 5). 
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In de daarop volgende interviews is de ge1·nterviewden gevraagd naar hun visie op dit 
oorzaak-gevolg-diagram. Na elk interview is het diagram op basis van de gegeven 
feedback aangepast. Op deze manier is het diagram in zes van deze stappen gevalideerd 
tot het initiele oorzaak-gevolg-diagram. Op basis van het initiele oorzaak-gevolg-diagram 
zijn vervolgens de eindproducten van de orientatiefase, de definitieve probleemdefinitie 
en de definitieve opdracht voor de analysefase, vastgesteld. De resultaten van de 
orientatie worden besproken in hoofdstuk 5. 

3.3 Methodologie analysefase 
Voor de analysefase is op basis van de definitieve probleemdefinitie gekozen voor een 
procesgeorienteerde aanpak (Van Aken, Berends, Van der Bij, 2004). Deze aanpak is in dit 
project gebruikt, omdat de processen binnen ADSL Service complex van aard zijn en de 
onderzoeker weinig kennis had van de inhoud . Bij deze aanpak wordt eerst een 
algemene beschrijving opgesteld van de processen. Wanneer deze beschrijving compleet 
is, wordt vervolgd met een meer probleemgeorienteerde aanpak. De problemen, die 
tijdens de interviews naar voren zijn gekomen, worden overzichtelijk in beeld gebracht in 
een oorzaak-gevolg-diagram. 

Dit diagram is eerst empirisch gevalideerd met behulp van validerende interviews met 
medewerkers en managers van ADSL Service en de diverse rapportages van het 
bedrijfsbureau11

• Op basis van het empirisch gevalideerde diagram is daarna gericht de 
literatuur onderzocht om het diagram ook theoretisch te kunnen valideren. Aan de hand 
van het, met literatuuronderzoek verkregen, theoretisch kader is vervolgens het diagram 
theoretisch gevalideerd. Op basis van de empirische en theoretisch validatie is een 
definitief oorzaak-gevolg-diagram opgesteld . 

Naar de basisoorzaken in het definitieve oorzaak-gevolg-diagram is diepteonderzoek 
gedaan om de relatieve invloed per basisoorzaak te kunnen bepalen. Met behulp van een 
enquete onder alle medewerkers van ADSL Service, waaronder zowel het management 
als de medewerkers op de werkvloer, is de invloed van de verschillende basisoorzaken 
meetbaar gemaakt. 

Op basis van het definitieve oorzaak-gevolg-diagram is een goed beeld ontstaan van de 
relaties tussen de problemen op de afdeling ADSL Service. Op basis van het diagram en 
alle informatie die tijdens de analyse is vergaard, is duidelijk geworden welke 
basisoorzaken ten grondslag liggen aan de problemen. De resultaten van het 
diepteonderzoek naar de basisoorzaken bevestigen deze gevoelens en op basis van al 
deze informatie is de diagnose gesteld. De resultaten van de analysefase zijn te vinden in 
hoofdstuk 5. 

In sectie 3.4 zal verder worden besproken met welke aanpak vanuit de diagnose tot 
oplossingsrichtingen en een uiteindelijk ontwerp is gekomen. In deze sectie wordt nu 
dieper ingegaan op de methoden die gebruikt zijn voor het verzamelen en analyseren 
van gegevens in de analysefase. 

11 Het bedrijfsbureau is de afdeling binnen het AOC die verantwoordelijk is voor het afleveren van 
rapportages over de prestaties van onder ander ADSL Service 
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Methoden van gegevens verzameling 
De eerste methode die gebruikt is voor het verzamelen van gegevens voor de analyse is 
het semi-gestructureerde interview. In Bijlage 6 is de vragenlijst te vinden die voor deze 
interviews gebruikt is. De tweede gebruikte methode is directe observatie op de 
werkvloer en tijdens vergaderingen. Als derde is voor de analyse gebruik gemaakt van 
bestaande documentatie zoals procesbeschrijvingen, werkinstructies en de wekelijkse 
rapportages over de prestaties van de afdeling. 

De interne rapportages, met betrekking tot doorlooptijden, productiviteit en 
herhaalstoringen, zijn afkomstig van het bedrijfsbureau. Een belangrijke 
documentatiebron zijn de externe klanttevredenheidsonderzoeken, die maandelijks 
worden opgesteld door NTS NIPO12

• De interne en externe rapportages zijn gebruikt om 
het oorzaak-gevolg-diagram empirisch te valideren. Bij de empirische validatie is 
eveneens gebruik gemaakt van de expertise van medewerkers en management. 

Voor de theoretische validatie is een literatuurstudie gemaakt. Op basis van het empirisch 
gevalideerde oorzaak-gevolg-diagram is gericht gezocht naar theorie op het gebied van 
klanttevredenheid, service kwaliteit, motivatie van servicemedewerkers, 
werkkarakteristieken, werkomstandigheden, productiviteit en het structureren van 
serviceorganisaties. Een overzicht van de voor de theoretische validatie gebruikte 
literatuur is te vinden in hoofdstuk. 

Voor het bepalen van de invloed van de verschillende basisfactoren op de 
klanttevredenheid is gebruik gemaakt van een enquete. Deze is afgenomen onder de 
medewerkers van de helpdesks in Amsterdam en 's Hertogenbosch. De vragenlijst kon via 
het Internet ingevuld worden op de website www.studentenonderzoek.com. 

Aan de medewerkers is gevraagd aan te geven welke basisfactoren (basisoorzaken) 
aangepakt moeten worden om de klanttevredenheid te verhogen. Met behulp van de 
enquete in bijlage 7 is voor alle basisfactoren een waarde verkregen (in %). Hoe hoger 
het percentage, hoe meer verbetermogelijkheden medewerkers zien voor die factor. 
ledere hoofdfactor is onderverdeeld i n een aantal deelfactoren. Voor de top vier van 
hoofdfactoren is dezelfde vraag gesteld voor de deelfactoren. Door de vragenlijst aan alle 
medewerkers op de afdeling voor te leggen is een intersubjectief beeld ontstaan van de 
factoren die van belang zijn om de klanttevredenheid te verbeteren . De steekproef was 
groot genoeg (N=60, met 75% response) om een betrouwbare afspiegeling te geven van 
de meningen binnen de afdeling ADSL Service. 

Methoden van data analyse 
Na het verzamelen van data is het van belang de juiste methoden te vinden om de data te 
analyseren en interpreteren. Voor de procesmatige analyse aanpak zijn er meerdere 
methoden mogelijk om de verzamelde data te analyseren (Van Aken, Berends, Van der 
Bij, 2004). Voor het grafisch beschrijven van de processen is gebruik gemaakt van de NEN 
3283 norm (NEN 3283, 1967). De oorzaken, problemen en gevolgen bij de uitvoering van 
de processen zijn schematisch weergegeven met behulp van een oorzaak-gevolg
diagram. Deze data analyse methode geeft een overzicht van de aanwezige oorzaken, 
problemen en gevolgen, maar ook van hun onderlinge relaties. 

12 NTS NIPO is een extern bureau dat voor KPN klanten, die geholpen zijn voor een storing, telefonisch 
enqueteert om de klanttevredenheid te meten. Zij brengen maandelijks een rapport uit met 
klanttevredenheidcijfers 
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Voor het analyseren van de informatie die is verkregen met behulp van de enquete is 
gebruik gemaakt van meerdere analyse technieken. Voor het berekenen van de 
gemiddelde scores van de hoofd- en subfactoren zijn eenvoudige berekeningen gemaakt 
in MS Excel. Om te bepalen of er significante verschillen bestaan in gemiddelde scores 
van factoren, voor verschillende groepen medewerkers binnen ADSL Service, is een 
variantie analyse (ANOVA) in SPSS uitgevoerd (Hair, Anderson, Tatham, and Black, 1998). 

3.4 Methodologie ontwerpfase 
Met de conclusies van de diagnose is aangevangen met de ontwerpfase. In de 
ontwerpfase is gewerkt volgens een algemeen model voor procesontwerp (Van Aken, 
Berends, Van der Bij, 2004) dat te zien is in figuur 3.2. Het model is geen fasemodel, 
waarin de fasen in een vaste volgorde worden doorlopen. In elke processtap die 
doorlopen moet worden kan teruggegaan worden naar een vorige stap, omdat 
bijvoorbeeld meer informatie van die stap vereist is voor de volgende stap. 

Perceived 
and 

validated 
need 

¢ Problem analysis 
Developing 

spedfications 

Process management 

Sketching ()Jttine design Detaiting 

Figuur 3.2: Een algemeen model voor procesontwerp (Van Aken, Berends, Van der Bij, 2004} 

Vanuit de conclusies uit de analysefase zijn de specificaties voor het herontwerp 
ontwikkeld. De ontwerpspecificaties die zijn opgesteld zijn onder te verdelen in de 
volgende categorieen: 

■ Functionele eisen: De kern van de specificaties in de vorm van prestatie eisen 
vanuit het ontwerp object 

■ Gebruikers eisen: Specifieke wensen vanuit de gebruiker 
■ Randvoorwaarden: Over deze voorwaarden is geen discussie mogelijk 
■ Ontwerp beperkingen: De gewenste oplossingsruimte 

Om tot ontwerpspecificaties te komen is gesproken met het management van de 
afdeling, met medewerkers en met begeleider van KPN. De belangrijkste bron van 
ontwerpspecificaties is de diagnose. De belangrijkste oorzaken uit de diagnose moeten 
namelijk worden weggenomen door het ontwerp. Naast de ontwerpspecificaties vanuit 
analyse en bedrijf zijn er ook ontwerprichtlijnen opgesteld vanuit de relevante literatuur . 
Op basis van de ontwerpspecificaties en ontwerprichtlijnen is een aantal mogelijke 
scenario's voor een hoofdlijnenontwerp opgesteld. De toekomstige gebruikers, de 
medewerkers en het management van ADSL Service hebben feedback gegeven op deze 
scenario's. Tijdens een presentatie voor alle medewerkers, twee discussiesessies met 
enkele medewerkers en gesprekken met verschillende leidinggevenden is deze feedback 
verzameld. Deze feedback is gebruikt om de ontwerpspecificaties en ontwerpscenario's 
aan te passen en er is een keuze gemaakt voor een ontwerpscenario op basis van in de 
sessies verzamelde criteria. 

kpn 
-10 - TU/e 



Eindrapport Vertrouwelijk 6 juli 2006 

Aan de hand van het gekozen hoofdlijnenontwerp 1s m de literatuur gezocht naar 
inzichten die van nut zijn bij het invullen en uitwerken van het hoofdlijnenontwerp. Een 
volledig overzicht van de literatuur die gebruikt is in de tijdens analyse- en ontwerpfase is 
te vinden in hoofdstuk 4. 

Met de tijdens het gehele project opgedane kennis, de ontwerpspecificaties, 
wetenschappelijke literatuur en logisch nadenken is het hoofdlijnenontwerp verder 
ingevuld en uitgewerkt. Zo is gekomen tot het definitieve ontwerp. 

Voor de implementatie van het ontwerp is een implementatieplan gemaakt op basis van 
de theorie uit Van Aken, Berends en Van der Bij (2004). Gekeken is welke stappen gezet 
moeten warden om van de huidige situatie tot de gewenste situatie in het ontwerp te 
komen. Er is een projectorganisatie opgezet om de implementatie uit te voeren en voor 
de verschillende stappen die nog gezet moeten warden zijn de verantwoordelijkheden 
belegd. In het implementatieplan is rekening gehouden met te verwachten risico's. Het 
implementatieplan is beschreven in hoofdstuk 7. 

Omdat de ontwerpfase voor dit afstudeerproject de laatste fase is, wordt dit verslag 
afgesloten met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). Om tot conclusies te komen is 
gekeken naar de uitgangspunten en het verloop van het project en daarbij is kritisch 
gekeken of het herontwerp de conclusies uit de analyse wegneemt, de literatuur niet 
tegenspreekt en of het herontwerp dus werkt. Daarnaast is gekeken welke mogelijkheden 
tot verbetering van de ADSL-serviceketen, die niet in het herontwerp terug te vinden zijn, 
de moeite waard zijn om nader uitgezocht te warden. Die bevindingen zijn terug te 
vinden in de aanbevelingen. 

3.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is tot in detail de aanpak van dit project voor de drie projectfasen, 
orientatie, analyse en ontwerp, besproken. Dit is per fase gebeurd aan de hand van de 
gebruikte methoden en technieken. Het project is uitgevoerd aan de hand van de 
regulatieve cyclus (Van Strien, 1975). In de orientatiefase is snel overzicht gecreeerd door 
de verkregen informatie weer te geven in een oorzaak-gevolg-diagram. In de analysefase 
is gewerkt volgens de procesgeorienteerde aanpak. In de ontwerpfase is via 
ontwerpspecificaties en ontwerpscenario's tot een herontwerp gekomen. In het volgende 
hoofdstuk zal de literatuur besproken warden die gebruikt is in de analyse- en 
ontwerpfase, zeals beschreven in sectie 3.3 en 3.4. De resultaten van de orientatie en 
analyse zullen vervolgens gepresenteerd warden in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 en 7 
zullen de uitkomsten van de ontwerpfase aan de orde komen. 
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4 Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt een In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst dat 
gebruikt is in de verschillende fasen van dit project. In sectie 4.1 zal de literatuur 
besproken warden die in eerste instantie gebruikt is in de analysefase. Veel van de 
literatuur, die gebruikt is in de analysefase, is echter ook in de ontwerpfase van nut 
geweest. In sectie 4.2 wordt de literatuur besproken die in de analysefase nog niet aan de 
orde is gekomen en dus alleen gebruikt is in de ontwerpfase. In sectie 4.3 zullen de 
belangrijkste inzichten uit de literatuur op een rij warden gezet. 

4.1 Theoretisch kader analyse en ontwerp. 
Voor de validatie van het definitieve oorzaak-gevolg-diagram in hoofdstuk 5 is gebruik 
gemaakt van literatuur op het gebied van klanttevredenheid, service kwaliteit, structuren 
van serviceorganisaties, (medewerkers) motivatie, productiviteit, werkkarakteristieken en 
werkomgevingsfactoren. Met behulp van deze onderwerpen uit de literatuur is gekeken 
of er geen oorzaken en problemen ontbreken in het diagram en of de relaties tussen de 
verschillende oorzaken, problemen en gevolgen volledig en correct zijn volgens de 
literatuur. De onderwerpen uit de literatuur die gebruikt zijn om het diagram te 
onderbouwen en te verbeteren zullen nu besproken worden. 

Klanttevredenheid 
In de klanttevredenheidsliteratuur zijn vele modellen te vinden die invulling geven aan de 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de vorming van de tevredenheid van de klant. 
Wat is de definitie van klanttevredenheid en hoe wordt deze bepaald? De definitie voor 
de vorming van klanttevredenheid die het breedst wordt ondersteund in de 
wetenschappelijke literatuur is de volgende: 

Klanttevredenheid wordt bepaald door het verschil tussen de verwachtingen van de 
klant en de kwaliteit van de daadwerkelijk geleverde service (Parasuraman, Zeithaml 
and Berry, 1985,1988; Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1993; Santos and Boote, 2003). 
Een bedrijf kan het idee hebben dat zij de wensen van de klant prima vertaald te hebben 
in een service, maar de klant kan daar in de praktijk heel anders over denken. De 
factoren waar de klant de service op beoordeelt zijn de volgende: 

■ Betrouwbaarheid 
■ Snelheid 
■ Deskundigheid en informatievoorziening 
■ Vriendelijkheid en klantgerichtheid 
■ Fysiek geleverde service 

De klant is tevreden wanneer aan zijn verwachtingen wordt voldaan of wanneer ze zelfs 
warden overtroffen. 
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Is de klant niet tevreden dan wordt dat veroorzaakt door een van de volgende 
tekortkomingen (Gaps) (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985, 1988; Zeithaml, Berry 
and Parasuraman, 1993): 

Gap 1: Het verschil tussen klantverwachtingen en de perceptie van het management ten aanzien 
van deze verwachti ngen . Dit kan het resultaat zijn van een gebrek aan interactie tussen 
management en klanten, onvoldoende communicatie tussen medewerkers met 
klantcontact en managers of te veel lagen tussen medewerkers met klantcontact en het 
topmanagement 

Gap 2: Het verschil tussen de managers perceptie van klantverwachtingen en de specificaties van 
service kwaliteit. Dit kan het resultaat zijn van onvoldoende toewijding van het 
management ten aanzien van service kwaliteit, het ontbreken van formele processen voor 
het vaststellen van kwaliteitsdoelen, onvoldoende standaardisatie van taken. of een gevoel 
van onuitvoerbaarheid - dat klantverwachtingen niet gehaald kunnen worden 

Gap 3: Het verschil tussen de service kwaliteit zeals gespecificeerd door het management en de 
werkelijk geleverde service. Dit kan veroorzaakt worden door een gebrek aan teamwork. 
slechte medewerker/werk combinatie. slechte technologie/werk combinatie. een gebrek 
aan "een gevoel van controle" bij medewerkers met klantcontact, een oneerlijk 
evaluatie/compensatie systeem of rol conflicten onder medewerkers met klantcontact 

Gap 4: Het verschil tussen de werkelijk geleverde service en de externe communicatie van het 
bedrijf naar klanten toe ten aanzien van deze service . Dit kan veroorzaakt zijn door 
onvoldoende communicatie tussen verkopers en mensen uit de operatie, of tussen 
marketeers en mensen uit de operatie, van verschillen in regels en procedures tussen 
takken of afdelingen, of van irreele beloftes in reclame of persoonlijke verkoop 

Gap 5: Het verschil tussen de verwachte service en de ervaren kwaliteit van de service. Dit verschil 
is afhankelijk van de vier andere gaps en is de bepalende factor voor de tevredenheid van 
de klant. 

De relatie tussen deze tekortkomingen is grafisch weergegeven in figuur 4.1. 
CONSUMER 

Word or Mouth 
Communications 

, ---- ------
1 GAPS : 

MAflKETER 

GAP1 

GAP3 

GAP2 

Perceived Service 

Service Oellvo,y 
(Including p<t· 

and post..:ontac:11) 

Tr•nalation of 
Perceptions Into 
Service Quallly 

Specs. 

Management 
L __ _ _ _ _ _ Perceptions of 

Consumer Expectatk>ns 

Past Experience 

GAP4 External 
Communications 

to conaumera 

Figuur 4.1: Het service kwaliteit GAP model (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) 

In het GAP model van Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) wordt de 
servicemedewerker met klantcontact al enkele malen genoemd. Bij het leveren van de 
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service speelt de medewerker die het contact heeft met de klant een zeer belangrijke rol 
(Horwitz and Neville, 1996). De kwaliteit van de service, en daarmee dus indirect de 
klanttevredenheid, is afhankelijk van zijn acties en gedrag. Er kan dus geconcludeerd 
worden dat de efficientie van de medewerker direct invloed heeft op de kwaliteit 
van de service en daarmee op de klanttevredenheid. Horwitz en Neville (1993) geven 
aan dat het gedrag van de medewerker afhangt van: 

■ De mate van verantwoordelijkheid en autoriteit van de medewerker; is het een 
standaard service of moet het volledig worden afgestemd op de wensen van de 
klant 

■ De systemen die de medewerker ondersteunen bij het leveren van de service 
■ De kwaliteit van de trainingen die de medewerker heeft gehad 
■ De houding van het servicebedrijf ten opzichte van het werk en de medewerker en 

de manier waarom de medewerker wordt geevalueerd en beloond 
■ De waarden en normen van het bedrijf, die tot uiting komen in de waarden van de 

organisatie en de structuur 

In dit project wordt gekeken naar service met een herstelfunctie. Het product ADSL heeft 
ergens gefaald en de ADSL Service afdeling moet dit herstellen. De eerste vraag die dan 
boven komt drijven, is of de kosten voor het herstel het behoud van een klant wel waard 
is. Hart, Heskett en Sasser Jr. (1990) zijn hier heel duidelijk over. De kosten van het 
binnenhalen van een nieuwe klant zijn vele malen hoger dan de kosten van de 
herstelactie, de kosten voor het trainen van de service medewerkers en het creeren 
van een ideate werkomgeving samen. De conclusie van Hart, Heskett en Sasser Jr. (1990) 
is dan ook dat, wie het probleem ook veroorzaakt heeft en wat de kosten ook mogen 
zijn, de klant geholpen moet worden en het probleem hersteld. Een klantgerichte 
strategie met tevreden klanten als uitgangspunt heeft de focus liggen op kwaliteit 
(Zeithaml, Parasuraman, and Berry, 1988, 1993; Santos and Boote, 2003). 

Uit onderzoek, specifiek naar service met een herstelfunctie, blijkt dat voor de vorming 
van de klanttevredenheid dezelfde factoren gelden als die naar voren komen in het GAP 
model van Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985)(Davis and Maggard, 1990; Johnston 
and Fern, 1999; Johnston, 1995; Wirtz and Mattila, 2004; McColl-Kennedy and Sparks, 
2003; Mattila and Patterson, 2004). 

Motivatie 
De motivatie van de medewerkers heeft direct invloed op de klanttevredenheid 
(Kantzperger and Kunz, 2005). Het is dus van belang een werksituatie te creeren waarin 
de medewerkers goed en naar eigen tevredenheid kunnen functioneren. In deze sectie 
zullen alle factoren die van invloed zijn op de motivatie van medewerkers aan de orde 
komen aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke theorie. 

Werkkarakteristieken 
De karakteristieken van werk zijn veel besproken in de wetenschappelijke literatuur. De 
reden hiervoor is dat de eigenschappen van werk van invloed zijn op vele andere factoren 
in een organisatie. Werkkarakteristieken zijn van invloed op de structuur van de 
organisatie (Mintzberg, 1979), maar ook op andere factoren zoals de tevredenheid, de 
interne motivatie, de productiviteit en het verloop van medewerkers (Hackman and 
Oldham, 1976). 
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Het meest invloedrijke model in de literatuur op het gebied van werkkarakteristieken en 
motivatie van medewerkers is het 'Job Characteristics Model' (JCM) van Hackman en 
Oldham (1976, 1980). In dit model worden de 'core job dimensions' gel'ntroduceerd als 
karakteristieken op basis waarvan 
werk getypeerd kan worden (figuur 
4.2). De karakteristieken van het 
werk, variatie van vaardigheden, 
taak karakter. taak belang. 
autonomie en terugkoppeling. 
worden gemeten vanuit de 

Core job 
Critical . psychological 

dimensions . 
states 

Experienced 
Skill Variety ~ 
Task Identity Meaningfulness 

of the Work 
Task Significance 

perceptie van de medewerkers. Het Experienced 
Responsibility 

JCM is een model dat gebruikt kan Autonomy'----- forOutcomes 
of the Work 

worden bij het herontwerpen van 
k (T 200 ) h t Knowledge of the 

Wer OraCCO, 5 en VOOr e Feedback----- Actual Results of 

meten van het motivatiepotentieel theWorkActivities 

van het werk. Het JCM is uitgebreid 
getoetst in de literatuur (ldaszak 
and Drasgow, 1987; ldaszak, 
Bottom, and Drasgow, 1988; Kulik, 

Employee gowth 
need strength 

• Personal and work 
outcomes 

High Internal 
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High Quality 
Work Performance 

High Satisfaction 
With the Work 

Low Absenteeism 
and Turnover 

Oldham, and Langner, 1988; Johns, Figuur 4.2: Job Characteristics Model of work motivation 
{Hackman and Oldham, 1976) 

Xie, and Fang, 1992). 

Andere modellen op het gebied van werkkarakteristieken die veel overeenkomsten 
hebben met het JCM zijn de 'Job Characteristics Inventory' (JCI) van Sims Jr., Szilagyi en 
Keller (1976), de 'Index of Organizational Reactions' (IOR) van Smith (1976) en de 
'Satisfaction with Work Scale (SWS) van Stogdill (1965). 

Het verschil tussen deze modellen en het JCM van Hackman en Oldham (1976, 1980) is dat 
er ook interpersoonlijke karakteristieken worden meegenomen om het werk te 
beschrijven. Belangrijke interpersoonlijke en andere karakteristieken uit de JCI en de IOR 
die in het JCM nog niet aan de orde zijn: 

JCl13 IOR12 

■ Dealing with others ■ Financial 
■ Friendship ■ Career future 

■ Co workers 
■ Physical conditions 

Uit de besproken modellen komt een ding steeds naar voren: De interne motivatie, 
de werkprestaties, de tevredenheid en absentie en verloop van medewerkers worden 
bei"nvloed door de werkkarakteristieken. Uiteraard is dit verband niet voor elke 
individuele medewerker even sterk. Matigende effecten in de relatie zijn persoonlijkheid 
en eigen wensen/eisen van de medewerker (Johns, Xie, and Fang, 1992). 

13 De niet getoonde factoren van deze twee modellen zijn gelijk aan die van het Job Characteristics Model 
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Werkomstandigheden 
Een andere factor waardoor de motivatie van de medewerker beYnvloed wordt, zijn de 
omstandigheden op de werkvloer (Oldham and Fried, 1987; Oldham, Kulik, and Stepina, 
1991). Factoren die van invloed zijn op de motivatie van de medewerkers zijn: 

■ Dichtheid medewerkers 
■ Lichtsterkte 
■ Aantal afsluitbare ruimtes 
■ Onderlinge afstand 

Productiviteit 
Eerder in deze sectie is de klanttevredenheid besproken. De keuze voor een 
klantgerichte servicestrategie heeft tot gevolg dat kwaliteit prioriteit heeft boven 
productiviteit (Anderson, Fornell, Rust, 1997). Dat productiviteit van ondergeschikt 
belang is wil niet zeggen dat het er helemaal niet toe doet. De productiviteit van de 
servicemedewerkers draagt direct bij aan de snelheid waarmee de service geleverd wordt. 
Snelheid is een belangrijke factor voor klanten en dus is ook productiviteit belangrijk, 
mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. 

De productiviteit is afhankelijk van de karakteristieken van het werk. Karakteristieken 
als volume van het servicewerk, variatie van de aard van de service en de variatie van 
beide factoren over tijd, hebben gevolgen voor de realiseerbare productiviteit (Armistead, 
Johnston, and Slack, 1988). 

Een belangrijke relatie is die tussen de motivatie van medewerkers en productiviteit 
(Dean, 2004; Hartline and Ferrell, 1996; Hartline, Maxham Ill, and McKee, 2000). De 
processen kunnen perfect ontworpen en vastgelegd zijn, maar als de medewerkers niet 
gemotiveerd zijn, zullen ze minder efficient werken en dit gaat ten koste van de 
productiviteit. 
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4.2 Uitbreiding theoretisch kader ontwerp 
In de vorige sectie is literatuur besproken die invloed heeft op de efficientie van 
medewerkers en de kwaliteit van een geleverde service en daarmee op de tevredenheid 
van de klant. In deze sectie warden drie modellen besproken, het GAP-model, de 
'empowerment approach' en een HRM14-model. Er zal besproken warden welke bijdrage 
de modellen kunnen hebben bij het verbeteren van de kwaliteit van een service. 

Empowerment 
De eerste aanpak die gebruikt kan warden voor het inrichten van een 
organisatiestructuur is de 'empowerment approach' (Bowen and Lawler Ill, 1992, 1995). 
Daarbij wordt afhankelijk van een aantal factoren, zoals de strategie van de organisatie 
en de karakteristieken van het werk, de medewerkers een bepaalde hoeveelheid 
verantwoordelijkheid gegeven bij het uitvoeren van hun werk. Ze word en 'empowered' . 
De empowermentaanpak kan een bijdrage leveren aan het inrichten van een organisatie 
die het doel heeft uitmuntende service te leveren aan haar klanten (Horwitz and Neville, 
1996). In tabel 4.1 staat de essentie van de empowermentaanpak weergegeven. 

Tabet 4.1: An employee empowerment approach to service (Bowen and Lawler Ill, 1992, 1995) 

High-involvement management Create in employees an empowered That leads to these 
practices that push down: state of mind in which they feel: positive results: 
Power More personal control over Satisfied employees 
Quality circles, job enrichment, how to perform the job motivated to perform 
self-managed teams 

Information More awareness of the business and Satisfied, even delighted 
Customer feedback, unit performance strategic context in which the job is customers 
data, data on competitors performed 

Knowledge More accountability for performance Organisations that enjoy 
Skills to analyse business results, outcomes the returns from customer 
group process skills satisfaction and retention 
Rewards 
Pay tied to service quality, individual 
and Group pay plans 

Empowerment is niet voor elke service organisatie toepasbaar in de meest extreme vorm. 
Daarnaast is het niet in elke situatie verstandig een medewerker grate 
verantwoordelijkheid te geven. Er zijn meerdere 
niveaus van empowerment mogelijk, varierend van Involvement Oriented High involvement 
volledige verantwoordelijkheid tot bijna geen 
verantwoordelijkheid (zie figuur 4.3). Hoe meer 
verantwoordelijkheid een medewerker heeft, hoe 
belangrijker de invoering van de 
empowermentaanpak is. Gebeurt dit niet goed, dan 
kan onduidelijkheid ontstaan in en over de rol van 
de medewerker (Chebat and Kollias, 2000; Hartline 

, 
Control Oriented 

Job involvement 

Suggestion involvement 

Production line 

and Ferrell, 1996). Het is dus belangrijk dat er veel Figuur 43: Levels 0! empowerment 
(Bowen and Lawler Ill, 1992} 

aandacht wordt geschonken aan het zorgvuldig 
implementeren van een op empowerment gerichte aanpak (Bowen and Lawler, 1992, 
1995). 

14 Human Resource Management 
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Afhankelijk van de eigenschappen van de onderneming, zoals de strategie en de 
karakteristieken van het werk, is de situatie geschikt voor een bepaald niveau van 
empowerment. In tabel 4.2 staan de twee uitersten weergeven met de bijbehorende 
eigenschappen van de onderneming. In de werkelijkheid zal iedere onderneming op 
basis van de genoemde factoren een balans moeten zoeken in de mate van 
empowerment. 

Tobe/ 4.2: Contingency approach to empowerment (Bowen and Lawler Ill, 1992, 1995} 

Contingency Production-line approach Empowerment 

Bais business strategy Low cost, high volume Differentiation, customized, personalized 
Tie to customer Transaction, short time period Relationship, long time period 
Technology Routine, simple Non routine, complex 
Business environment Predictable, few surprises Unpredictable, many surprises 
Types of people Theory X managers, employees with Theory Y managers, employees with high 

low growth needs, low social needs, growth needs, high social needs, and 
and weak interpersonal skills strong interpersonal skills 

GAP model 
Het tweede model dat gebruikt kan worden voor het afstemmen van de organisatie op de 
op servicekwaliteit gerichte strategie is het GAP model (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
1985} dat al besproken is in sectie 4.1. De organisatiekarakteristieken die afgeleid kunnen 
worden uit het GAP model (Horwitz and Neville, 1996} zijn te zien in bijlage 8. De 
organisatiekarakteristieken zijn verdeeld in vaste en variabele karakteristieken. Voor het 
leveren van uitmuntende service zijn de vaste variabelen in bijlage 8 een voorwaarde 
voor elke organisatie. De variabele karakteristieken moeten ingevuld worden 
afhankelijk van de specifieke karakteristieken van het service product van een 
organisatie (Horwitz and Neville, 1996). Met het invullen van de variabele 
karakteristieken wordt ook de keuze gemaakt in welke mate er gebruik wordt 
gemaakt van de 'empowerment approach' (Horwitz and Neville, 1996). 

HRM beleid voor het verbeteren van service 
Oat servicemedewerkers een belangrijke rol spelen bij het leveren van uitmuntende 
service aan de klant is al aangegeven in sectie 4.1. Schneider en Bowen (1993) bevestigen 
dit en zeggen hierover het volgende: "In het nastreven van service kwaliteit moeten 
managers twee, aan elkaar gerelateerde, klimaten scheppen: Een klimaat voor 
service en een klimaat voor het welzijn van de medewerker". 

De vaste karakteristieken die vereist zijn voor iedere organisatie om te concurreren op 
het gebied van service dragen collectief bij aan wat Schneider en Bowen het "service 
klimaat" genoemd hebben (1993). Dit klimaat definieren zij in termen van management 
gedrag, ondersteunende systemen, klant aandacht en logistieke steun, termen 
toepasselijk in het oogpunt van de vaste organisatiekarakteristieken uit bijlage 8. 
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De HRM onderdelen, die gedefinieerd worden in de studie van Schneider en Bowen 
(1993) komen bijna overeen met de vaste en variabele organisatiekarakteristieken die 
ge1'dentificeerd zijn met behulp van het GAP model (bijlage 8). Deze HRM onderdelen 
zijn: 

• Werk facilitering - organisatie en werk attributen die prestaties faciliteren 
• Supervisie - Toezicht houdende taken zoals het geven van feedback, het instellen 

van voorwaarden voor beloning en het delen van informatie 
• Carriere begeleiding binnen de organisatie - Het begeleiden van carriere groei 

en ontwikkeling binnen de organisatie 
• Status van de organisatie - De status en het imago dat de organisatie, in de ogen 

van de medewerkers, heeft bij de buitenwereld 
• Socialisatie nieuwe medewerkers - Organisatie van het orientatie/ training/ 

socialisatie programma voor nieuwe medewerkers 

Zerbe, Dobni en Harel (1993) hebben geverifieerd dat HRM ondersteuning belangrijk is 
voor het ontwikkelen van een service cultuur in het vormen van het service gedrag van de 
medewerkers. Een service cultuur zonder HRM ondersteuning bei'nvloedt het gedrag 
van de medewerkers niet. HRM ondersteuning die georienteerd is op de levering van 
uitmuntende service heeft effect in de vorm van het steunen en stimuleren van een 
service cultuur. Op deze manier kan een algemene 'mindset' met de focus op het leveren 
van service aan de klant heersend worden door alle geledingen van de organisatie 
(Ulrich, 1992). 

4.3 Samenvatting 
In de voorgaande secties is een uitgebreid overzicht gegeven van de wetenschappelijke 
inzichten die gebruikt zijn in de analyse- en/of ontwerpfase van dit project. De 
belangrijkste inzichten zullen nu nog een keer op een rijtje worden gezet. 

lnzichten voor analyse- en ontwerpfase: 
• Klanttevredenheid wordt bepaald door verschil verwachtingen klant en kwaliteit 

geleverde service 
• Kwaliteit service wordt beoordeeld op: betrouwbaarheid, snelheid, deskundigheid 

en informatievoorziening, vriendelijkheid en klantgerichtheid, en de fysiek 
geleverde service 

• Efficientie van de medewerker heeft invloed op kwaliteit service en daarmee op de 
klanttevredenheid 

• Kosten binnenhalen nieuwe klant zijn veel hoger dan kosten van de herstelactie, 
trainen medewerkers en het creeren goede werkomgeving samen 

• Werkkarakteristieken zijn van invloed op: organisatiestructuur en tevredenheid, 
interne motivatie, productiviteit en verloop van medewerkers 

• Door klantgerichte servicestrategie gaat kwaliteit boven productiviteit 
• Niet gemotiveerde medewerker heeft lagere productiviteit 

lnzichten voor ontwerpfase: 
• lmplementatie empowerment belangrijker bij grotere verantwoordelijkheid 

medewerker. Bij slechte implementatie ontstaat onduidelijkheid in en over de rol 
van de medewerker 

• Op basis van de eigen strategie en de karakteristieken van het werk zoekt een 
organisatie de balans in de mate van empowerment 
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■ Voor het leveren van uitmuntende service zijn de vaste variabelen uit bijlage 8 een 
voorwaarde voor elke organisatie. 

■ Variabele karakteristieken uit bijlage 8 moeten ingevuld worden afhankelijk van 
karakteristieken van het service product van een organisatie en bepalen mate van 
'empowerment' 

■ In het nastreven van service kwaliteit moeten managers een klimaat voor service 
en een klimaat voor het welzijn van de medewerkers scheppen 

■ De HRM onderdelen, die gedefinieerd worden in de studie van Schneider en 
Bowen (1993) komen bijna overeen met de vaste en variabele 
organisatiekarakteristieken die gei'dentificeerd zijn met behulp van het GAP model 

■ Een service cultuur zonder HRM ondersteuning bei'nvloedt het gedrag van de 
medewerkers niet 

In deze samenvatting zijn de belangrijkste inzichten behandeld die gebruikt zijn voor de 
theoretische validatie in de analysefase, en het opstellen van de ontwerprichtlijnen en 
invulling van het hoofdlijnenontwerp in de ontwerpfase. Voor de theoretische validatie in 
de analysefase is duidelijk geworden welke factoren de klanttevredenheid direct en 
indirect bei'nvloeden. Voor de ontwerpfase is duidelijk geworden welke factoren en 
onderdelen van belang zijn bij het ontwerpen van een werkstructuur en besturing gericht 
op het leveren van hoge servicekwaliteit. De theoretische validatie wordt besproken in 
sectie 5.3. De ontwerprichtlijnen komen terug in sectie 6.1 en de invulling van het 
hoofdlijnenontwerp komt terug in het herontwerp in sectie 6.3. In hoofdstuk 5 zullen nu 
de resultaten uit de orientatie- en analysefase gepresenteerd worden, die verkregen zijn 
met de in hoofdstuk 3 besproken aanpak. 

kpn 
- 20 - TU/e 



Eindrapport Vertrouwelijk 6 juli 2006 

5 Resultaten orientatie en analyse 

In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschept van KPN, de aanleiding en evolutie 
van de afstudeeropdracht. Ook is de aanpak per fase in het project en de literatuur die 
relevant is voor dit project g~presenteerd. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de 
orientatie- en analysefase van dit project besproken. Deze fasen zijn uitgevoerd volgens 
de in sectie 3.2 en 3.3 beschreven aanpak. Sectie 5.1 behandelt de resultaten uit de 
orientatiefase. In sectie 5.2 zal een algemene procesbeschrijving gegeven worden van de 
processen binnen de afdeling ADSL Service. Tevens zullen het doel van de afdeling en de 
prestaties en problematiek besproken worden. Sectie 5.3 gaat dieper in op de 
problematiek aan de hand van het definitieve oorzaak-gevolg-diagram. De resultaten van 
de diepteanalyse voor de basisoorzaken worden behandeld in sectie 5.4. Het hoofdstuk 
zal afgesloten worden in sectie 5.5 met de diagnose. 

5.1 Resultaten orientatie 
Zoals verwoord in de initiele opdracht in sectie 2.1, staat dit project in het teken van het 
product ADSL en in het bijzonder van de tevredenheid van de klant over de service, bij 
problemen met het product ADSL. In de orientatiefase is geanalyseerd hoe problemen in 
de hele ADSL-serviceketen leiden tot een lage klanttevredenheid. In bijlage 9 is een 
overzicht te vinden van alle problemen in de keten in het initiele oorzaak-gevolg
diagram. Er zal niet op alle problemen individueel worden ingegaan. De essentie van de 
problematiek in de keten zal nu besproken worden. 

Binnen de ADSL-serviceketen speelt een flink aantal problemen. Het oplossen van de 
problematiek is daardoor een probleem op zich. Door de complexe organisatiestructuur 
van KPN en door regelgeving van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 
Autoriteit15 (OPTA) zijn er veel verschillende partijen met elk hun eigen taak in de 
serviceketen. Het gevolg is dat er binnen de keten dingen niet en dingen dubbel 
gebeuren. Bij het oplossen van de problemen in de keten wordt niet verder gekeken dan 
de eigen grenzen en worden belangen per deelorganisatie met hand en tand verdedigd. 

Om de service keten effectief en efficient te laten functioneren, moet de gehele ADSL
serviceketen onder de loep genomen worden en moeten binnen de verschillende 
domeinen verbeteringen worden doorgevoerd, die verbetering van de gehele keten als 
uitgangspunt hebben. Dit zal voor de verschillende partijen in de keten een proces zijn, 
waarbij niet vanuit het eigen belang gedacht moet worden, maar vooral vanuit het 
belang van de keten en de klant die men met zijn allen dient. Op dit moment verloopt het 
optimaliseringproces erg stroef. Er is een ketenmanager die verschillende partijen in de 
keten bij elkaar brengt en het verbeterproces fulltime ondersteunt. Deze ketenmanager 
heeft echter geen beslissingsbevoegdheid over de ketenpartijen en dit resulteert erin dat 
het optimaliseren van de ADSL-serviceketen zeer traag verloopt. 

De problematiek in de keten is te complex om binnen de termijn van een afstudeerproject 
aan te kunnen pakken. Daarnaast is de invloedsfeer van de opdrachtgever te beperkt om 
veranderingen te kunnen realiseren in de hele keten. Daarom is de opdracht voor de 
analysefase afgebakend tot de afdeling van de opdrachtgever, ADSL Service. Onder de 
afdeli ng ADSL Service vielen bij de start van het project beide helpdesks in Amsterdam en 

15 De OPTA bedenkt, onderhoudt en controleert regels en wetten om eerlijke concurrentie op de 
telecommarkt te garanderen. Alie partijen op de telecommarkt hebben zich aan deze regels te houden 
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's Hertogenbosch. In juli 2006 zal de service voor ADSL gecentraliseerd warden op de 
vestiging in 's Hertogenbosch. 

De focus binnen het project ligt dus op de interne processen van ADSL Service. Er zal dus 
ook alleen gekeken warden naar de tevredenheid van de klant over de door de 2e lijn 
geleverde service. In de orientatie is een grof beeld ontstaan van de problemen binnen 
deze afdeling, die resulteren in de lage klanttevredenheid . Deze zijn te vinden in het 
initiele oorzaak-gevolg-diagram voor ADSL Service in bijlage 9. In het diagram komen de 
volgende interne oorzaken naar voren: 

■ Het niet goed uitvoeren van storingsafhandelingsmethoden. 
■ Het slecht administreren in ATS (Ticket registratie systeem) van doorlopen stappen 

en oorzaken van storingen . 
■ Te weinig kennis, vaardigheden en competenties bij medewerkers 
■ Slechte bezetting van de helpdesks 

Deze interne oorzaken resulteren in problemen zoals te lange doorlooptijden, lage 
productiviteit, hoge aantallen herhaaltickets16 en onduidelijkheid ten aanzien van taken 
en verantwoordelijkheden. De laatste drie genoemde problemen zijn in het diagram 
samengevat onder de term 'inefficient serviceproces' . Deze problemen leiden tot de lage 
klanttevredenheid. Op basis van deze oorzaken, problemen en gevolgen is gekomen tot 
de probleemdefinitie en definitieve opdracht voor de analysefase, die al besproken is in 
sectie 2.3: 

De inefficientie in het ontwerp en in de uitvoering van r-lijns service activiteiten 
resulteert in loge klanttevredenheid over de geleverde service 

Met inefficientie in het ontwerp wordt het ontbreken van een duidelijke werkstructuur 
bedoeld. lnefficientie in de uitvoering houdt het niet efficient uitvoeren van de in die 
structuur vastgelegde processen in. 

Op basis van de definitieve pro~leemdefinitie is de volgende definitieve opdracht 
geformuleerd : 

1. Analyseer de problemen in de interne processen van ADSL Service, die resulteren 
in de te Lage klanttevredenheid. Bepaal welke basisoorzaken aan deze problemen 
ten grondslag liggen 

2. Ontwikkel een herontwerp dat de basisoorzaken van de problemen wegneemt en 
resulteert in een verbetering van de klanttevredenheid 

Met deze opdracht is volgens de in sectie 3.3 besproken aanpak aan de slag gegaan. De 
resultaten van de analysefase warden nu besproken in de secties 5.2 tot en met 5.5. 

16 Herhaaltickets zijn tickets van storingen die al eerder verholpen zijn voor hetzelfde probleem met dezelfde 
oorzaak. De storing is niet goed verholpen en de klant komt terug met hetzelfde probleem 
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5.2 Procesbeschrijving ADSL Service 
In sectie 1.2 is al kort uitgelegd hoe de ADSL-serviceketen georganiseerd is in een 1 e, 2e en 
3e lijn. De afdeling ADSL Service van het AOC is verantwoordelijk voor het verhelpen van 
storingen op de 2e lijn. Dit zijn storingen die te complex zijn, om door de 1 e lijn te worden 
opgelost. In bijlage 10 is schematisch weergegeven met welke partijen ADSL Service als 
2e-lijns partij te maken heeft en welke rol iedere partij heeft in de ADSL-serviceketen. 

Doel afdeling 
Het doel van de afdeling ADSL Service is succesvol invulling te geven aan de op 
klanttevredenheid gerichte strategie. Dit houdt in dat de storingen die binnen komen zo 
efficient en deskundig mogelijk moeten worden opgelost naar tevredenheid van de klant. 
De huidige concrete doelstelling is om over alle op de 2e lijn afgehandelde storingen een 
klanttevredenheid te halen van 75%. 

Organisatie en middelen 
ADSL Service wordt geleid door de Manager Customer Care. De verantwoordelijkheid 
voor het leiden van de vestigingen van ADSL Service is in Amsterdam in handen van twee 
teamleiders en in 's Hertogenbosch van een manager (zie ook bijlage 3). Op iedere 
vestiging zijn onder de manager/teamleiders vier supervisors aangesteld die ieder om 
beurten de verantwoordelijkheid dragen voor een stuk operationele sturing en controle 
op de werkvloer van de helpdesk. Voor meer uitleg over verantwoordelijkheden zie 
bijlage 11. Op de werkvloer wordt gewerkt in teams. Er zijn drie teams: 

• Team Administratie (ADM) 
• Team Logistiek & Repair (LR) 
• Team Techniek (TE) 

Deze teams komen overeen met de drie typen storingen die binnen komen op de 
afdeling : Administratieve, logistieke en technische storingen. Binnen het Team Techniek 
zijn er vijf subteams Team TE Linesync (TE LS), Team TE Wel verbinding, geen data (TE 
WV), Team TE Analyse (TE Analyse), Team TE Wireless (TE Wireless) en Team TE 
Terugkoppeling (TE TK). Team ADM zit alleen in Amsterdam en Team LR alleen in 's 
Hertogenbosch. Team TE is vertegenwoordigd op beide vestigingen. leder team is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van een groep activiteiten. In bijlage 12 is te zien 
voor welke activiteiten elk team verantwoordelijk is. In de procesbeschrijving zal niet 
apart ingegaan worden op de activiteiten. Er zal een generieke procesbeschrijving 
worden gegeven die voor alle teams en voor elke storing van toepassing is. 

ADSL Service maakt gebruik van een registratiesysteem voor de storingsstickets17 met de 
naam ATS (Advanced Ticketing System). De l e lijn werkt met een ander systeem voor de 
eigen registratie van storingen en gebruikt ATS alleen om tickets aan te maken voor de 2e 
lijn. De informatie over de storing die in dit ticket staat, bij aankomst op de 2e lijn, is zeer 
summier. ATS heeft een structuur met bakken en activiteiten die is weergegeven in 
bijlage 12. leder ticket staat in een bak en staat op een bepaalde activiteit die nog 
uitgevoerd moet worden. De bak waarin een ticket staat geeft de status aan. De activiteit 
geeft aan wat de volgende actie is in het oplossingstraject voor die storing. Op beide 

17 leder (storings)ticket vertegenwoordigt een aangemelde storing. Het ticket blijft bestaan tot de storing is 
opgelost en wordt daarna opgeslagen in de storingshistorie van de klant. In het ticket worden de vorderingen 
in het oplossingstraject op de 2e lijn bijgehouden. 
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vestigingen van ADSL Service wordt vanuit hetzelfde systeem en vanuit dezelfde bakken 
gewerkt. ledere medewerker op de helpdesk heeft een werkplek met een PC en telefoon 
tot zijn beschikking . Daarnaast heeft de medewerker via zijn PC een tiental applicaties tot 
zijn beschikking om metingen te verrichten, storingen op afstand te verhelpen en 
informatie te verkrijgen over de klant en de storing. r - -A - -, r - -s - -, r - C - -, 

~---- ~---- ~----
Figuur 5.1: Procesdiagram dee[ l+ll+/1/ 

Procesbeschrijvingen 
De input voor het 2e-lijns serviceproces is de output van de le lijn. Dit betreft 
storingsgegevens die door de 1 e lijn callcentermedewerker in een ATS ticket zijn gezet en 
zijn doorgezet naar de 2e lijn. 
Er wordt alleen een ticket 
doorgezet naar de 2e lijn 
wanneer de storing op de le 
lijn niet verholpen kan 
worden. 

Ticket 
aangenomen 

I_ - - - - - - - - - - - -

Figuur 5.2: Procesdiagram hoofdproces dee[ I 

In de figuren 5.1, 5.2, 5.3 en 5.418 staat het hoofdproces voor de 2e lijn weergegeven. Het 
ticket dat bij de 2e lijn is ingeschoten in ATS komt automatisch binnen in de bak 'nieuw' 
(zie bijlage 12). Met de intake van de nieuwe tickets zijn continu twee mensen belast. Een 
op de vestiging in Amsterdam en een op de vestiging in 's Hertogenbosch. De intake
medewerker controleert of de ADSL verbinding al gewerkt heeft. Heeft het al gewerkt 
dan voert hij een korte analyse uit. Deze wordt apart besproken in de paragraaf 'korte 
analyse' in bijlage 11. Soms r=--=-~;;;;: _ _ _ __ - ~ -----

komt het voor dat uit de korte to:~~~t Ana l se 3e partij lnformatie 

analyse blijkt dat de ADSL aaniea y aanstu,en storing 

verbinding weer werkt. Is de 18 --------storing verholpen dan 
_______ _. 

informeert de medewerker de Figuur 5.3: Procesdiagram hoofdproces deel II 

klant en sluit hij het ticket op 
de juiste oorzaakcode19

• Heeft de ADSL verbinding niet gewerkt of is het probleem na de 
korte analyse nog niet verholpen dan wordt het ticket door de intake-medewerker 
toegewezen aan een activiteit en in de bak 'in behandeling' geplaatst. 

Vanuit de bak 'in behandeling' wordt het ticket opgepakt door een medewerker uit team 
ADM, team LR of een van de techniek teams (LS, WV, Analyse, Wireless) die 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van die activiteit. De analyse die de medewerker 
uitvoert staat in detail beschreven in de paragraaf 'analyse' in bijlage 11. Is na de analyse 
de storing verholpen dan informeert de medewerker de klant en sluit hij het ticket op de 
juiste oorzaakcode. 

18 De gekleurde cirkels met een cijfer erin vertegenwoordigen de activiteit met hetzelfde nummer en dezelfde 
kleur. 
19 De termen oorzaakcode en afsluitcode betekenen hetzelfde en warden in dit verslag door elkaar gebruikt 
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Is de storing na analyse niet verholpen dan zal de medewerker een 3e_lijns partij 
aansturen die de storing wel kan verhelpen. Het aansturingsproces voor 3e_lijns partijen is 
in detail in de paragraaf 'aansturing 3e partij' in bijlage 11 uitgewerkt. In ATS resulteert dit 
in een ticket dat op een bepaalde activiteit in de bak voor de betreffende 3e_lijns partij 
staat. In de opdrachtbon voor de 3e_lijns partij staat de informatie die deze nodig heeft 
met betrekking tot de storing. r------

Feedback Verwerken 
3e partij feedback 

IC --
Figuur 5.4: Procesdiagram hoofdproces dee/ Ill 

Ticket sluiten op 
oorzaakcode 

Gesloten 
ticket 

I 
I _, 

De 2e lijn behoudt de coordinatie in het serviceproces. Na het aansturen van de 3e_lijns 
partij moet er gewacht worden tot deze partij zijn taken heeft uitgevoerd en de feedback 
per mail is ontvangen. Een medewerker van team terugkoppeling (TK) verwerkt de 
feedback uit de mail in het ticket en kijkt of de storing door de 3e_lijns partij is verholpen. 
Tevens wordt gecontroleerd op lang lopende storingen en zonodig actie ondernomen. 
lndien de storing verholpen is, wordt de klant geYnformeerd en het ticket gesloten op de 
juiste oorzaakcode. Deze subprocessen zijn ook in detail beschreven in bijlage 11. Een lijst 
met alle afsluitcodes is te vinden in bijlage 13. 

Is de storing door de 3e_lijns partij niet opgelost dan wordt het ticket opnieuw 
toegewezen aan een activiteit en dient er opnieuw een analyse uitgevoerd te worden. Dit 
wordt in principe meteen uitgevoerd door de medewerker van team TK die de feedback 
verwerkt heeft. Het kan voorkomen dat hij het ticket toewijst en het door iemand uit een 
van de andere technische teams laat uitvoeren. 

Prestaties en problematiek 
Het ADSL-serviceproces presteert niet naar de doelstellingen die vanuit het management 
van het AOC opgesteld zijn. De klanttevredenheid is sinds april 2005 gedaald tot onder de 
minimale streefwaarde van 
75% (figuur 5.5). Het 
dieptepunt werd bereikt in 
november 2005 met een 
klanttevredenheid op de 2e 

90 
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lijn van rond de 50%. Ook de 
streefwaarden voor de 
doorlooptijden, die zwaar f 
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In de semi-gestructureerde 
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lijst, zie bijlage 6) kwamen Figuur 5.5: Klanttevredenheid ADSL-serviceketen 

vanuit de medewerkers 

dec-05 jan-06 feb-06 

oorzaken naar voren van het slechte functioneren van de afdeling. De oorzaken die naar 
voren zijn gekomen, hebben vooral betrekking op factoren die het serviceproces 
ondersteunen. Voorbeelden van factoren, die het functioneren van de afdeling 
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befnvloeden, zijn de sturing en controle van de leidinggevenden, de 
werkomstandigheden en de ondersteunende IT hulpmiddelen. De genoemde factoren 
zijn eigenlijk randvoorwaarden die, ongeacht het ontwerp van de processen, aanwezig 
moeten zijn. Deze randvoorwaarden zijn volgens de medewerkers dus niet, of 
onvoldoende, aanwezig. Doordat de noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitvoering 
van de processen niet voldoende aanwezig zijn, is het niet mogelijk om de kwaliteit van 
het ontwerp van de processen zelf te beoordelen. Als de randvoorwaarden niet aanwezig 
zijn, wordt niet duidelijk of het inefficiente functioneren van de afdeling aan de 
randvoorwaarden of aan het ontwerp van het proces ligt. De focus is daarom in het 
vervolg van de analyse gelegd op de randvoorwaarden voor het ADSL-serviceproces 
en op de uitvoering van dat proces, en minder op het detailniveau van de kwaliteit 
van het procesontwerp. De randvoorwaarden en het procesontwerp kunnen niet 
volledig los van elkaar gezien worden, dus beide moeten wel meegenomen worden in 
het vervolg van de analyse. 

In de volgende sectie zullen de problemen, die naar voren zijn gekomen in de interviews 
aan de orde komen. De problemen en hun onderlinge relaties worden gepresenteerd in 
het definitieve oorzaak-gevolg-diagram. 

5.3 Definitieve oorzaak-gevolg-diagram 
Het definitieve oorzaak-gevolg-diagram (figuur 5.6, blz. 27) geeft een overzicht van de 
problemen binnen de afdeling ADSL Service en de onderlinge relaties tussen deze 
problemen. Van links naar rechts kunnen de problemen ingedeeld worden in de 
categorieen oorzaken, problemen en gevolgen. 

De in de interviews meest genoemde oorzaken zijn in figuur 5.5 (blz. 24) oranje 
weergegeven. De oorzaken zijn te groeperen en onder te verdelen in acht basisoorzaken: 

■ Sturing & Controle op de werkvloer 
■ Prestaties andere partijen 
■ Karakteristieken van het werk 
■ Motivatie & betrokkenheid van medewerkers 
■ Ondersteunende IT 
■ Werkinstructies 
■ Training & Opleiding van medewerkers 
■ Werkomstandigheden op de werkvloer 

Deze basisoorzaken hebben invloed op een aantal problemen in het ADSL-serviceproces, 
die uiteindelijk resulteren in een klanttevredenheid onder de streefwaarde van 75%. De 
vijf probleemgebieden die worden gefdentificeerd zijn: 

■ Doorlooptijd 50% i.p.v. 75% binnen 24h opgelost 35% 
■ Serviceproces niet transparant voor klant 30% 
■ 8% storingen wordt niet in een keer opgelost 11% 
■ Ondeskundige uitleg over storing aan de klant 9% 
■ Overigm 15% 
■ Klantonvriendelijke noodoplossingen21 

20 De categorie overig bevat alle problemen die individueel met 2% of minder de klanttevredenheid bepalen. 
Deze zijn vanwege de beperkte invloed niet opgenomen in het definitieve oorzaak-gevolg-diagram 
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De probleemgebieden zijn in figuur 5.6 groen weergegeven. De percentages achter de 
probleemgebieden geven de relatieve invloed van de problemen op de klanttevredenheid 
weer. De klanttevredenheid over de 2e lijn, gemeten over de periode november tot 
december 2005, is gemiddeld 50%. Alle percentages zijn afkomstig uit het, in sectie 3.3 
genoemde, maandelijkse NTS NIPO onderzoek. Deze resultaten zijn afkomstig uit het 
onderzoek over de maanden november en december. 

Validatie 
Het definitieve oorzaak-gevolg-diagram in figuur 5.6 is opgesteld met behulp van de 
informatie uit de semi-gestructureerde interviews en vervolgens empirisch en theoretisch 
gevalideerd, volgens de in sectie 3.3 besproken aanpak. Een overzicht van de 
wetenschappelijke theorie die gebruikt is voor de theoretische validatie is behandeld in 
sectie 4.1. 

Empirisch 
De eerste versie van het diagram is individueel door iedereen uit het management team 
van ADSL Service herzien (voor organigram, zie bijlage 3). Vervolgens is het diagram 
verder geconcretiseerd met behulp van interne en externe rapportages over de prestaties 
van de afdeling op het gebied van doorlooptijden, productiviteit, herhaalstoringen en 
klanttevredenheid. 

Zoals vermeld in sectie 3.3 is deze informatie afkomstig van het bedrijfsbureau en van 
NTS NIPO. Voor validatie van het oorzaak-gevolg-diagram is gebruik gemaakt van 
rapportages over de maanden november en december 2005. De resultaten van het NTS 
NIPO rapport bevestigde het beeld uit de interviews. De vier belangrijkste oorzaken van 
ontevreden klanten, volgens de medewerkers, werden door het rapport bevestigd . 
Daarnaast is met behulp van het NTS NIPO de relatieve invloed per factor duidelijk 
geworden. Zo is duidelijk geworden dat de doorlooptijd met 35% het belangrijkste 
aandeel heeft in het bepalen van de tevredenheid van de klant. 

De informatie uit de rapportages van het bedrijfsbureau hebben de prestaties, ten 
opzichte van de door het management van het AOC gestelde doelen, concreet gemaakt. 
Zo is duidelijk geworden dat slechts 50% van de storingstickets binnen 24 uur wordt 
opgelost in plaats van de doelstelling van 75%. 

Theoretisch 
Na de empirische validatie is het oorzaak-gevolg-diagram getoetst aan de 
wetenschappelijke literatuur gericht op de problematiek die centraal staat in dit project. 
Dit is uitgevoerd met behulp van het theoretische kader dat is geschetst in sectie 4.1. De 
literatuur heeft bestaande inzichten bevestigd en nieuwe inzichten naar voren gebracht 
op het gebied van klanttevredenheid, motivatie, productiviteit, werkkarakteristieken en 
werkomstandigheden. 

21 Door medewerkers zijn een aantal klantonvriendelijke noodoplossingen als oorzaak van de lage 
klanttevredenheid aangedragen. Deze komen echter niet voor in het onder van TNS NIPO en de invloed op de 
klanttevredenheid is dus niet percentueel uit te drukken 
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Figuur 5.6: Definitief oorzaak-gevolg-diagram 

6 juli 2006 

Op het gebied van klanttevredenheid is duidelijk geworden dat theorie en praktijk elkaar 
in dit geval in grote mate ondersteunen. De factoren, die in de praktijk bepalend blijken 
te zijn, voor de klanttevredenheidsvorming van de klant, worden ondersteund door de 
klanttevredenheidsliteratuur, die aan de orde is gekomen in het GAP model 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985). in sectie 4.1. Er is een aantal factoren die 
overeen komen, maar die niet terug komen in het definitieve oorzaak-gevolg-diagram 
(figuur 5.6). De reden hiervoor is, dat de invloed van deze factoren op de 
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klanttevredenheid minimaal is. Dit komt overeen met de opmerking van Johnston (1995), 
dat het belang van een factor voor een klant in elke industrie kan verschillen. 
Vriendelijkheid is bijvoorbeeld een factor die uit de literatuur naar voren komt en wel 
terugkomt in de onderzoeken van NTS NIPO. Deze staat echter niet in figuur 5.5, omdat 
uit het onderzoek van NTS NIPO blijkt dat vriendelijkheid voor de vorming van de 
klanttevredenheid over de 2e lijn nauwelijks meetelt. De andere factoren uit het GAP 
model; snelheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en informatievoorziening en 
klantgerichtheid komen overeen met de factoren in figuur 5.6. Onder de factor 'fysiek 
geleverde service' uit het GAP-model (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) valt in deze 
context het fysiek oplossen van de storing. Dit is natuurlijk het uitgangspunt voor iedere 
storingsafhandeling. 

Oat motivatie en productiviteit van de medewerkers door veel factoren bel°nvloed warden 
was uit de interviews al gebleken. Met behulp van de in sectie 4.1 besproken literatuur 
zijn de onderlinge relaties een stuk duidelijker geworden. De literatuur heeft veel 
geholpen bij het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de motivatie, 
maar de relatieve invloed van factoren is helaas niet uit de literatuur af te leiden. 

Deze en andere in de literatuur verkregen inzichten zijn verwerkt in het definitieve 
oorzaak-gevolg-diagram dat te zien is in figuur 5.6. Het definitieve oorzaak-gevolg
diagram (figuur 5.6) is door de validatie in balans met theorie en praktijk. Met behulp van 
bestaande rapportages binnen KPN en met de wetenschappelijke literatuur is het, zoals al 
aangegeven, niet mogelijk gebleken de basisoorzaken, die ten grondslag liggen aan de 
lage klanttevredenheid, cijfermatig te concretiseren en hun impact te bepalen . Om toch 
de impact van de basisoorzaken op de klanttevredenheid te bepalen, is een enquete 
afgenomen onder medewerkers en management van ADSL Service. De resultaten van 
deze enquete worden in de volgende sectie gepresenteerd. 

5.4 Diepte analyse basisoorzaken 
De resultaten van de enquete, die uitgevoerd is volgens de in sectie 3.3 besproken 
aanpak, geven een beeld van de factoren die men binnen ADSL Service belangrijk vindt 
om de klanttevredenheid te verbeteren. In figuur 5.7 zijn de percentages voor de 
basisoorzaken te zien. In de enquete is de motivatie van de medewerkers niet 
meegenomen, omdat deze afhankelijk is van een combinatie van andere basisoorzaken. 
Dit kan problemen opleveren bij de statistische analyse van de uitkomsten. Daarbij is het 
twijfelachtig of medewerkers eerlijk zijn over hun motivatie. Het gevaar bestaat dat 
sociaal wenselijke antwoorden de resultaten van de enquete onbruikbaar maken. 

De oorzaak 'andere partijen' is wel meegenomen in de enquete, om te illustreren dat 
mensen problemen eerst bij anderen gaan zoeken, voordat ze naar zichzelf gaan kijken. 
In de diagnose zal deze oorzaak niet meegenomen warden omdat deze buiten het bereik 
van het project valt. 
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Figuur 5.7: lnvloed basisoorzaken op klanttevredenheid 

De hoofdfactoren zijn elk onder te verdelen in een aantal subfactoren. Ook voor deze 
subfactoren is gevraagd aan te geven welke factoren aangepakt moeten worden om de 
klanttevredenheid te verbeteren. In bijlage 14 zijn de resultaten voor de deelfactoren 
grafisch weergegeven. Met de gegevens uit de enquete is ook een variantieanalyse 
(ANOVA) uitgevoerd. Hierbij is gekeken of er voor de scores van alle factoren verschillen 
zijn tussen deelpopulaties, bijvoorbeeld de twee vestigingen, binnen ADSL Service. Hierbij 
zijn geen belangrijke verschillen geconstateerd. De resultaten van de variantieanalyse zijn 
te vinden in bijlage 15. 

Door het in kaart brengen van de processen en het analyseren van de problemen binnen 
ADSL Service is nu een duidelijk beeld ontstaan van de situatie binnen deze afdeling. In 
de volgende sectie wordt op basis van alle informatie de diagnose gesteld. Duidelijk zal 
worden gemaakt welke oorzaken ten grondslag liggen aan de in de zeer lage 
klanttevredenheid over de afdeling ADSL Service. 

5.5 Diagnose 
De, in de vorige sectie besproken, resultaten van de enquete hebben het beeld van de 
problematiek binnen ADSL Service nog scherper gesteld. In deze sectie zal de diagnose 
gesteld warden voor de problematiek binnen ADSL Service. De problematiek binnen de 
afdeling ADSL Service is complex. Er zijn vele factoren die een rol spelen en de onderlinge 
relaties tussen de factoren maken de problemen nog complexer. loch zijn er twee 
basisoorzaken die de grootste invloed hebben. Deze twee basisoorzaken zijn: 

■ Het ontbreken van goede Training & Opleiding 
■ Het ontbreken van Aansturing & Controle op de werkvloer 

Door het ontbreken van goede Training & Opleiding hebben medewerkers niet 
voldoende kennis en vaardigheden. Dit brengt ze in problemen bij het uitvoeren van hun 
werk. Ze kennen procedures niet en voeren ze verkeerd uit. geven verkeerde uitleg aan 
de klant, lossen storingen verkeerd op waardoor de problemen later terugkomen en 
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werken trager omdat ze veel moeten vragen. Doordat medewerkers niet of nauwelijks 
gecontroleerd worden leren ze dingen verkeerd aan wat weer resulteert in problemen in 
de uitvoering van hun werk. Daarnaast werkt het gebrek aan controle laks gedrag in de 
hand en is het mogelijk voor medewerkers om werk af te schuiven op anderen, zodat ze 
er zelf vanaf zijn. Door het gebrek aan sturing blijven storingstickets liggen en worden 
medewerkers niet genoeg geholpen als ze met vragen zitten tijdens hun werk. Dit leidt 
concreet tot langere doorlooptijden en de reeds genoemde problemen in de uitvoering 
van het werk bij medewerkers. 

Het ontbreken van goede Training & Opleiding en Aansturing & Controle leidt dus tot 
problemen in de uitvoering en het ontstaan van niet wenselijk gedrag bij medewerkers. 
De medewerker voert zijn werk dus niet effectief en efficient uit. De medewerker is de 
meest invloedrijke factor bij het realiseren van een hoge servicekwaliteit en tevreden 
klanten (Horwitz and Neville, 1996). Het niet effectief en efficient werken van de 
medewerker komt binnen ADSL Service tot uiting in: 

■ Doorlooptijd 50% i.p.v. 75% binnen 24h opgelost 
■ Serviceproces niet transparant voor klant 
■ 8% storingen wordt niet in een keer opgelost 
■ Ondeskundige uitleg over storing aan de klant 

Het zijn deze problemen die resulteren in een lage klanttevredenheid, doordat 
medewerkers niet effectief en efficient werken, door gebrek aan Training & Opleiding en 
Aansturing & Controle op de werkvloer. Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) en 
Schneider en Bowen (1993) bevestigen het belang van training, controle en communicatie 
tussen management en medewerkers voor de servicekwaliteit. 

Het gebrek aan Training & Opleiding en Aansturing & Controle zorgt in de praktijk op de 
werkvloer voor onduidelijkheid en twijfel ten aanzien van: 

■ De ticketstro men binnen het afhandelingproces 
■ Verantwoordelijkheden van medewerkers en leidinggevenden 
■ Ondersteuning op de werkvloer 
■ Kennis en vaardigheden medewerkers 
■ Vereiste en geleverde prestatie medewerkers en leidinggevenden 
■ (Huis)regels 

De andere basisoorzaken die onderzocht zijn in de analysefase, Ondersteunende IT, 
Werkinstructies, Werkkarakteristieken en Werkomstandigheden versterken de problemen 
die ontstaan door gebrek aan Training & Opleiding en Aansturing & Controle, maar daar 
ligt niet het zwaartepunt. De problemen bij het uitvoeren van zijn werk zijn bijvoorbeeld 
negatief van invloed op de motivatie en dit versterkt de inefficientie van de medewerker. 
Het is echter niet de belangrijkste oorzaak. Dit geldt ook voor de Ondersteunende IT. 
Vooral het ticketsysteem ATS heeft een negatieve invloed op de werksnelheid van de 
medewerkers en de mate van inzicht in de ticketstromen bij leidinggevenden en versterkt 
de bestaande problemen. De oplossingsmethoden (werkinstructies) zijn duidelijk, maar 
niet altijd bekend. Dit valt ook onder gebrek aan Training & Opleiding. De invloed van 
werkkarakteristieken en werkomstandigheden is beperkte en wordt niet verder 
toegelicht. 
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Om de klanttevredenheid te verhogen zal de situatie ten aanzien van Training & 
Opleiding en Aansturing & Controle moeten verbeteren, om onduidelijkheid en twijfel bij 
medewerkers weg te nemen. Om dit te realiseren is er maar een ontwerprichting 
mogelijk, zoals tijdens de tussentijdse presentatie uit de discussie naar voren is gekomen. 
Dit resulteert in de volgende ontwerpopdracht: 

1. Ontwerp voor de afdeling ADSL Service een werkstructuur en de besturing 
daarvan. Houdt bij het maken van het herontwerp rekening met de 
randvoorwaarden die door KPN worden opgelegd 

Onder een werkstructuur wordt hier een structuur verstaan waarin is vastgelegd hoe 
ticketstromen lopen en wie op welk moment verantwoordelijk is voor dat ticket. De 
besturing bestaat uit een stuk operationele sturing en ondersteunende sturing. Onder de 
ondersteunende sturing vallen ook evaluatie en opleiding die belangrijk zijn voor het 
scheppen van duidelijkheid in een serviceklimaat (Schneider and Bowen, 1993). 

5.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is aangegeven dat de lage klanttevredenheid veroorzaakt wordt door 
een gebrek aan Training & Opleiding en Aansturing & Controle. Concreet resulteren het 
gebrek aan Training & Opleiding en Aansturing & Controle in onduidelijkheid en twijfel 
bij werknemers op de werkvloer wat leidt tot een ineffectief en inefficient werkende 
medewerker. lneffectief en inefficient werkende medewerkers hebben een lage service 
kwaliteit en klanttevredenheid tot gevolg. Om tot betere prestaties van de medewerkers 
en een hogere klanttevredenheid te komen wordt een nieuwe werkstructuur en besturing 
ontworpen. In hoofdstuk 6 zal het herontwerp besproken worden dat de conclusies uit de 
analysefase wegneemt. Het ontwerp is gerealiseerd volgens de in sectie 3.4 besproken 
aanpak. 
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6 Herontwerp 

In het vorige hoofdstuk is tot de conclusie gekomen dater een herontwerp moet worden 
gemaakt dat de onduidelijkheid en twijfel van werknemers bij het uitvoeren van hun 
werk wegneemt. In dit hoofdstuk wordt het herontwerp van de werkstructuur en 
besturing van de afdeling ADSL Service besproken. In sectie 6.1 worden de 
ontwerpspecificaties gepresenteerd. Scenario's voor herontwerp worden in sectie 6.2 op 
een rij gezet. Op basis van een aantal criteria, die zijn verzameld tijdens discussiesessies, 
wordt daarna een keuze voor een scenario gemaakt. Het herontwerp wordt uitgewerkt in 
sectie 6.3 en in sectie 6.4 zullen de beperkingen van het herontwerp aan de orde komen. 
In sectie 6.5 komt de business case voor het ontwerp aan de orde en het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste punten uit het ontwerp. De 
ontwerpfase is doorlopen volgens de in sectie 3.4 beschreven aanpak. 

6.1 Specificaties en richtlijnen voor het ontwerp 
In deze sectie worden de ontwerpspecificaties gepresenteerd waaraan mogelijke 
scenario's voor herontwerp moeten voldoen. Alle wensen vanuit het management van 
KPN, de wensen van de medewerkers van ADSL Service en de resultaten van de analyse 
vormen samen de specificaties van het herontwerp. De ontwerprichtlijnen zijn afkomstig 
uit de literatuur die is besproken in hoofdstuk 4. 

Ontwerpspeci/icaties 
De ontwerpspecificaties moeten waarborgen dat het herontwerp voldoet aan de eisen 
van betrokken belanghebbenden en bovenal dat het de conclusies uit de analyse 
wegneemt. De ontwerpspecificaties, onderverdeeld in de in sectie 3.4 besproken 
categorieen, zijn te zien in figuur 6.1. 

Functioneel 
Duidelijkheid en zekerheid creeren ten aanzien van : 

De ticketstromen 
Verantwoordelijkheden 
Ondersteuning op de werkvloer 
Kennis en vaardigheden 
Prestaties 
(Huis)regels 

Gebruikers 
Geen belfabriek 
Afwisselend werk 

Randvoorwaarden 
Centralisatie in 's Hertogenbosch 
Warm doorverbinden 
One call does it all 
Alleen Techniek! (Admin blijft in ASD, Logistiek MP en ADSL apart in HT) 
Nieuw call management-/rooster-/monitorsysteem 

Ontwerp beperkingen 
Met beschikbare mensen/capaciteit 
Met bestaande computersystemen 
Met bestaand ticketsysteem ATS 
Met bestaande oplossingstechnieken 
Beperkte categorisatie instroom 2• lijn door 1• lijn(Logistiek/Techniek /Administratief) 

Figuur 6.1: Ontwerpspecificaties herontwerp ADSL Service 

In figuur 6.1 is een lijst met ontwerpspecificaties weergegeven. De belangrijkste 
ontwerpspecificaties zullen nu toegelicht worden. 
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Functionele e;sen 
De functionele eisen zijn de belangrijkste ontwerpspecificaties. In de functionele eisen 
zijn de vereiste prestaties van het ontwerp gedefinieerd. In dit geval moet het ontwerp de 
conclusies uit de analyse wegnemen. Oat betekent dus dat in de werkstructuur en 
besturing voldoende Training & Opleiding en Aansturing & Controle opgenomen moet 
zijn, zodat de onduidelijkheid en twijfel bij medewerkers wordt weggenomen. 

Randvoorwaarden 
Na de functionele eisen zijn de randvoorwaarden de belangrijkste ontwerpspecificaties. 
Dit zijn voorwaarden waar zonder uitzondering aan moet worden voldaan. Vanuit KPN 
worden een aantal randvoorwaarden gesteld aan het herontwerp van de afdeling ADSL 
Service. Deze harde randvoorwaarden zijn het gevolg van een reorganisatie binnen het 
AOC die vanaf juli 2006 in fasen zal worden doorgevoerd. Voor ADSL Service zijn de 
voornaamste gevolgen van de reorganisatie te zien in figuur 6.2. 

De afdeling wordt gecentraliseerd 's Hertogenbosch (juli 2006) 
Klanten worden vanaf de 1• lijn warm doorverbonden22 naar de 2• lijn (oktober 2006) 
Storing klant moet zoveel mogelijk door een medewerker in een keer in het eerste gesprek worden verholpen ("One 
call does i t all" ) (okt 2006) 
Herontwerp alleen voor Team Techniek, niet voor Team ADM en LR 
Nieuw ondersteunend call management-/ rooster- /monitorsysteem (oktober 2006) 

Figuur 6.2: Voornaamste gevolgen reorganisatie AOC voor ADSL Service 

De centralisatie maakt het ontwerpproces eenvoudiger. Er hoeft slechts met de mening 
van een vestiging rekening gehouden te worden. Het proces kan volledig worden 
afgestemd op de situatie in 's Hertogenbosch. Het warm doorverbinden 22 is een 
verandering die een nieuwe dimensie toevoegt aan de logistieke afhandeling van de 
storingen. In de huidige werkwijze maakt de 1 e lijn een ticket aan en belt de 2e lijn (ADSL 
Service) de klant terug. In de nieuwe situatie, na reorganisatie, is het de bedoeling dat de 
klant ' live' wordt overgenomen van de l e lijn. Dit levert een nieuwe uitdaging op ten 
aanzien van het management van capaciteit en de doorstroom van storingstickets. Ook 
de One call does it all23 strategie die men vanaf oktober 2006 gaat hanteren in combinatie 
met het warm doorzetten heeft implicaties voor het ontwerp. Het overdragen van tickets 
van medewerker op medewerker, zeals dat nu gebeurt, wanneer bijvoorbeeld een 
medewerker er zelf niet uitkomt, zal zoveel mogelijk voorkomen moeten worden door 
het herontwerp. Het herontwerp van ADSL Service is alleen voor team techniek24 en niet 
voor team logistiek en team administratief, omdat nog niet duidelijk is of deze teams ook 
gecentraliseerd zullen worden in 's Hertogenbosch. De laatste randvoorwaarde is dat er 
van oktober 2006 nieuwe systemen ingevoerd zullen worden voor het ondersteunen van 
het management en de processen. 

22 Warm doorverbinden houdt in dat een klant die bij de 1• lijn niet geholpen kan worden, en doorgezet moet 
worden naar de 2• lijn, aan de telefoon blijft en direct doorverbonden wordt met een medewerker op de 2• 
lijn. Op dit moment werkt dat anders. Als de 1• lijn er niet uitkomt wordt een ticket aangemaakt. Vervolgens 
wordt het gesprek beeindigd met de mededeling dat de klant binnen twee werkdagen door de 2• lijn wordt 
teruggebeld 
23 One call does it all, de term zegt het al. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk binnenkomende calls in een 
keer, in het 1 • gesprek votledig wordt afgehandeld 
24 De technische storingen, die opgelost worden door team techniek (voor uitleg teams zie sectie 5.2, biz. 23), 
vertegenwoordigen 69% van de totale instroom binnen ADSL Service. Hiermee vormen de technische tickets 
het grootste deel naast de logistieke tickets (29%) en de administratieve tickets (2%) (zie bijlage 16) 
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Het doel van de reorganisatie is om de communicatieproblemen die er zijn tussen de 
twee vestigingen (die ook naar voren kwamen in figuur 5.6) weg te nemen. Daarnaast is 
het management er van overtuigd dat warm doorzetten en een 'one call does it all' 
strategie de methoden zijn om nog klantgerichter te werken en een klanttevredenheid te 
realiseren boven de huidige streefwaarde van 75%. Gebruikerseisen en 
ontwerpbeperkingen wegen minder zwaar dan de functionele eisen en de 
randvoorwaarden. Het ontwerp zal hiermee zoveel mogelijk rekening houden. 

Ontwerprichtlijnen 
De ontwerprichtlijnen (tabel 6.1) moeten waarborgen dat het ontwerp voldoet aan de 
richtlijnen die in de literatuur warden gegeven voor het inrichten van een klantgerichte 
serviceorganisatie. Het belangrijkste inzicht uit de literatuur is, dat een ideale 
werksituatie moet werden gecreeerd voor de servicemedewerker. Dit is van groat belang, 
omdat de servicemedewerker de belangrijkste schakel is bij het realiseren van hoge 
servicekwaliteit (Bowen and Lawler Ill, 1992; Horwitz and Neville, 1996; Parasuraman, 
Zeithaml and Berry, 1985; Schneider and Bowen, 1993). Als richtlijn voor het ontwerp is 
daarom het overzicht van organisatiekarakteristieken gebruikt dat is afgeleid uit het GAP
model (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985); Horwitz and Neville, 1996). Dit model 
komt grotendeels overeen met de HRM onderdelen van Schneider en Bowen (1993) uit 
sectie 4.2 (blz. 19). 

Tabet 6.1: Ontwerprichtlijnen vanuit de literatuur 

Organisation characteristics 
Organisation dimensions Fixed Variable 
Structure . Few levels between contact personnel, top . Specialisation vs. integration of 

management labor . Unit size . Decentralisation of power 
Strategy . Focus on customers is top priority . Formal process of setting service quality goals 
Human Resource Strategies . Employee/job fit . Evaluation and compensation . Importance of socialisation process system . All level accountable and responsible 
Communication . Clear liaison devices . Extent of teamwork . High level of interaction between: 

0 Management and customers 
0 Managers and contact employees . Top management attention to service issues 

Systems . External orientation of admin systems . Formality of planning and control 
systems . High level of communication between contact and . Standardisation of tasks 

operations departments . Consistent policies and procedures 
Core values . Management commitment to service quality . Degree of perceived control . Organisation focus on key attributes among contact personel . Continuous improvement 
Skills/technology . Technology/job fit . Appropriateness of training 

Aile belangrijke inzichten uit hoofdstuk 4 zijn in de ontwerpkarakteristieken in tabel 6.1 
vertegenwoordigd. Als het ontwerp voldoet aan de vaste karakteristieken dan warden 
medewerkers zo ondersteund dat er service geleverd wordt van hoge kwaliteit vanuit een 
focus op de klant (Horwitz and Neville, 1996). De kwaliteit van de service kan nog 
verbeterd warden door, afhankelijk van de karakteristieken van de service, invulling te 
geven aan bepaalde variabele karakteristieken (Horwitz and Neville, 1996). 

Het geheel van ontwerpspecificaties en ontwerprichtlijnen vormen het bereik van het 
herontwerp. In de volgende sectie zullen mogelijke scenario's voor herontwerp 
besproken warden, die op basis van de specificaties en richtlijnen zijn uitgewerkt. 
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6.2 Mogelijke scenario's herontwerp 
Door de specifieke oorzaken die naar voren komen uit de analyse en de harde 
randvoorwaarden vanuit KPN is er maar een oplossingsrichting mogelijk, zoals is besloten 
tijdens de tussentijdse presentatie. Voor de gekozen oplossingsrichting, het ontwerpen 
van een werkstructuur en de besturing daarvan, zijn wel meerdere scenario's mogelijk. 
De randvoorwaarden (figuur 6.1) beperken echter het aantal mogelijke scenario's. Het 
warm doorzetten drukt een zware stempel op het ontwerp, omdat alle storingen direct 
moeten worden opgepakt en geen tijd meer is voor een korte analyse (zie bijlage 11) en 
het verdelen van tickets over de subteams LS, WV, Analyse en Wireless. De drie scenario's 
voor herontwerp van de werkstructuur van team techniek zijn te zien in figuur 6.3. De 
besturing dient ter ondersteuning van de werkstructuur en wordt later afgestemd op de 
werkstructuur. De keuze voor een werkstructuur is in dit ontwerp dus leidend en zal eerst 
gemaakt moeten worden. 

1. Team techniek wordt georganiseerd binnen 1 afdeling en handelt alle storingen die binnenkomen hoe dan ook in 
een keer af 

2. Team techniek wordt gesplitst in 2 fysiek gescheiden afdelingen. Een afdeling met een inbound en een outbound 
werkwijze25

• De inbound afdeling handelt zoveel mogelijk tickets af in een keer. De tickets waar ze niet uitkomen, 
of die niet op tijd worden aangenomen, worden doorgezet naar de outbound afdeling die ze zo snel mogelijk 
afhandelt. Capaciteit van beide afdelingen is niet uitwisselbaar 

3. Team techniek wordt georganiseerd binnen 1 afdeling met subteams, een inbound en een outbound team. Het 
inbound team handelt zoveel mogelijk storingen in een keer af. Loopt het systeem over, of komen ze er niet uit, 
dan wordt een ticket overgedragen aan het outbound team. Capaciteit tussen beide teams is uitwisselbaar 

Figuur 6.3: Ontwerpscenario's voor werkstructuur 

Keuze ontwerpscenario 
Op basis van de ontwerpscenario's is met medewerkers en management van ADSL Service 
de discussie aangegaan over de keuze voor een ontwerpscenario, zoals beschreven in 
sectie 3.4. Uit deze discussie zijn criteria naar voor gekomen op basis waarvan een keuze 
kan worden gemaakt voor een van de scenario's. In figuur 6.4 is voor ieder scenario 
aangegeven of het criteria een voordeel (+) of een nadeel (-) is (of niet van toepassing). 
Het aantal tekens (+ of -) geeft aan hoe zwaar een criterium voor de belanghebbenden 
weegt. Hoe meer tekens hoe zwaarder het criterium weegt in het voordeel of in het 
nadeel van het scenario. 

Uit figuur 6.4 komt duidelijk naar voren dat scenario 3 het beste alternatief is. De 
argumenten om voor scenario 3 te kiezen zijn dat de klant hier net als bij scenario 1 
zoveel mogelijk in een keer geholpen wordt. Echter, door een outbound team achter de 
hand te hebben vallen er geen klanten buiten de boot. De focus ligt op de klant en op de 
kwaliteit (snel, betrouwbaar, deskundig, etc; Parasuraman, Zeithaml and Bery, 1985). Dit 
sluit aan op de ontwerprichtlijnen op het gebied van strategie (Horwitz and Neville, 1993) 
in tabel 6.1. Daarnaast kan heel flexibel met de capaciteit van in- en outbound team 
geschoven worden. Oat kan bij scenario 2 niet. Aan de wens voor afwisselend werk van 
de medewerkers (figuur 6.1) wordt ook voldaan en dit draagt bij aan de 'employee/job fit' 
in tabel 6.1 (Horwitz and Neville, 1996). 

De beperkte categorisatie van tickets die binnenkomen op de 2e lijn maken routering naar 
medewerkers op basis van hun kennis en vaardigheden onmogelijk, zonder een extra 

25 Inbound houdt in dat medewerkers storingen warm binnen krijgen en verwerken. Outbound houdt in dat 
tickets in een buffer terecht komen en terug worden gebeld. 
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analyse stap in te bouwen. Daarom zijn er, gezien de randvoorwaarden vanuit KPN zoals 
warm doorverbinden en One call does it all, geen andere alternatieven mogelijk. 

Scenario's 

Cl) Cl) Cl) 
0 0 0 
(1) (1) (1) 
::, ::, ::, 

~ ~ Q) 
~ o· o· o· 

~ N (;) 

lndien mogelijk word! klant direct geholpen + + + 

Kiani word! altijd geholpen, maar niet altijd direct + + 

Afwisselend werk voor medewerkers + +/- + 

Alie medewerkers naar hoger niveau brengen -

Zoveel mogelijk medewerkers naar hoger niveau brengen - -

Meerdere niveau's medewerkers mogelijk + + 
ns Geen buffer, dus klantverlies bij vol systeem --'i: 
Q) Overloopmechanisme en vangnet bij onderbezetting ++ ++ -'i: Geen mogelijkheid om achterstand in te halen -(.) 

Mogelijkheid om achterstand in le halen + + 

Vaste capaciteit -

Capaciteit inbound en outbound niet uitwisselbaar --

Capaciteit inbound en outbound uitwisselbaar ++ 

Geen extra schakel + 

Extra schakel overdracht inbound-outbound verlengt doorlooplijd26 - +/-

Figuur 6.4: Ontwerpscenario's en keuzecriteria 

In de volgende sectie zal het uigewerkte herontwerp voor scenario 3 worden 
gepresenteerd. Zoals zojuist aangegeven voldoet het ontwerp van de werkstructuur op 
belangrijke punten aan de ontwerpspecificaties en ontwerprichtlijnen in figuur 6.1 en 
tabel 6.1. Bij het bespreken van het herontwerp wordt aangegeven wanneer op basis van 
specificaties of richtlijnen een keuze is gemaakt voor een bepaalde invulling. In de 
samenvatting aan het eind van het hoofdstuk zullen ze nogmaals op een rijtje worden 
gezet. (CONTROLEREN?!) 

6.3 ADSL Service herontwerp 
In deze sectie wordt het ontwerp van de werkstructuur en besturing van team techniek 
uitgewerkt, dat tot stand gekomen is volgens de in sectie 3.4 beschreven aanpak. Om de 
conclusies uit de analyse weg te nemen is in het ontwerp veel aandacht voor het duidelijk 
beleggen van verantwoordelijkheden en het daar aan verbinden van concrete doelen, om 
mensen op hun verantwoordelijkheid af te kunnen rekenen. Dit sluit aan bij de 
ontwerprichtlijnen vanuit de literatuur (Horwitz and Neville, 1996). 

De werkstructuur bestaat uit een aantal procesdiagrammen, waarmee de ticketstromen 
duidelijk zijn vastgelegd. Voor een storingsticket binnen ADSL Service is op ieder moment 
duidelijk vastgelegd wie er verantwoordelijk voor is. Doel van de besturing is de 
werkstructuur te ondersteunen door een serviceklimaat te scheppen, waarin de 
medewerker zijn taken optimaal kan uitvoeren (Schneider and Bowen, 1993). Het belang 
van de medewerker bij het leveren van hoge kwaliteit service is al een aantal keer 
benadrukt (Horwitz and Neville, 1996). De besturing bestaat uit een stuk operationele 
sturing, die nodig i s om de ticketstromen in de gaten te houden en medewerkers, waar 

26 Bron: Six Sigma project ADSL Service. Uit het six sigma project is naar voren gekomen dat iedere extra 
medewerker die aan een ticket werkt de doorlooptijd van dat ticket verlengt met 18 uur 
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nodig, bij te sturen. Daarnaast is er voor het bergen van de kwaliteit een belangrijke taak 
weggelegd voor een stuk ondersteunende sturing in de vorm van evaluatie en opleiding . 
De werkstructuur en besturing zullen nu tot in detail besproken worden. 

Werkstructuur 
Zeals aangegeven in de beschrijving in hoofdlijnen van scenario 3 in sectie 6.2 zal team 
techniek van ADSL Service binnen een afdeling op de werkvloer gescheiden worden in 
twee subteams: team inbound en team outbound. In figuur 6.5 is schematisch 
weergegeven hoe een storing uit de categorie techniek, die door een 1 e-lijns 
medewerkers wordt aangedragen bij team techniek, wordt afgehandeld. 

r-----------------------l 
Binnenkomend 
gesprek vanuij 

1' lijn 

Nee 

Inbound storings- •--- _ _ 
afhandeling 

>--....M Klant informeren 
Ja over oplossing 

Storing mondeling 
overdragen aan 

Nee outbound teamlid 

~-------------------- --r---------- ------------- - - ... 
Outbound 

buffer 

Team Outbound 

Outbound sto
ringsafhandeling 

Klant informeren 
over oplossing 

I 
I 
I 
I ---------------------------Figuur 6.5: Werkstructuur Team Techniek ADSL Service 

In deze werkstructuur wordt een storing zoveel mogelijk door de medewerker die hem 
aanneemt volledig afgehandeld (one call does it all). Dit is een randvoorwaarde vanuit 
KPN. De medewerker die het ticket aanneemt is zelf verantwoordelijk voor de 
afhandeling. Mocht deze medewerker er niet uitkomen dan roept hij er eerst een 
technisch aanspreekpunf-7 (TAP) bij. Kernen ze er samen niet uit dan beslist het technisch 
aanspreekpunt dat het ticket mag worden doorgezet naar een collega van het outbound 
team. De medewerker die het ticket aangenomen heeft van de 1 e lijn is zelf 
verantwoordelijk om zijn collega van het outbound team mondeling bij te praten, 
voordat hij het ticket mag doorsturen in het ticketsysteem. Reden hiervoor is dat in de 
analysefase gebleken dat moeilijke tickets soms onterecht worden doorgezet omdat men 
geen zin heeft in een moeilijke storing. Op deze manier kan dit niet meer. De 
medewerker van het outbound team handelt na de overdracht de storing volledig af. 
lndien de ervaren medewerker er niet uitkomt, vraagt hij hulp bij collega's van het 
outbound team tot de storing is opgelost. 

Voor storingen die niet binnen een X aantal seconden worden aangenomen door het 
inbound team wordt er een overloopmechanisme ingebouwd. Wat de juiste waarde is 
voor de X zal tijdens de implementatie verder uitgezocht moeten worden. Hier wordt in 
het ontwerp geen invulling aan gegeven. In dat geval wordt door de medewerker op de 
1 e lijn ticket aangemaakt. Dit ticket komt in de outbound buffer terecht. Het outbound 

27 Een technisch aanspreekpunt is een zeer ervaren medewerker die vrij gepland is van productie om collega's 
die er zelf niet uitkomen met raad en daad bij te staan 
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team is voor deze tickets verantwoordelijk dat ze volledig warden afgehandeld. De tickets 
in de outbound buffer warden door team outbound op volgorde van binnenkomst 
behandeld (FIFO). Er zal tijdens de implementatie gekeken moeten warden of dit als 
verplichting in te bouwen is in het ticketsysteem, zodat het oppakken van de tickets 
volgens FIFO gewaarborgd is. 

Doel van deze werkstructuur is het percentage tickets dat niet op tijd door team inbound 
word opgepakt en bij team outbound terechtkomt zo laag mogelijk te houden. Dit uit het 
oogpunt van 'one call does it all' . 

In figuur 6.6 en 6.7 zijn de detailprocessen voor team inbound en team outbound 
weergegeven. Een beschrijving in termen van input, processtappen en output is te vinden 
in een gedetailleerde beschrijving van de werkstructuur in bijlage 17. 

Binnenkomend 
gesprek 

,---
1 

Inbound sto I 
ringsafhandelin,/ __ J 

Overnemen ldant 
van 1e ljn 

Analyseren 
probleem met 

klant 

Figuur 6.6: Werkstructuur team inbound 

,---
1 

Outbound sto J 
ringsafhandelin __ J 

Monclelilg 
owrgedragen 

storing en klant 

Anatyseren 
t-------- probleemmet 

klant 

Figuur 6.7: Werkstructuur team outbound 

Ja 

Analyseren 
probleem met 
klant en hulp 

TAP. 

3e-1,is partij 
'----------+laansturenen ldant 

informeren 

storing en klant 
mondelng 

overdragen aan 
outbound teamlk:I 

storing in 
behandeling 
3Hjns partij 

3e-lj ns parlj 
..--------- aansturenen k&ant 

Storing analyseren 
met hulp c:olega 
outbound team 

informeren 

Storing in 
behandeling 
3e-ljns parlj 

In bijlage 18 zijn twee matrices met daarin de verantwoordelijkheden per processtap van 
het storingsafhandelingsprocessen te vinden. Dit zijn alleen de verantwoordelijkheden 
die binnen de uitvoering van de standaardprocessen voor team inbound en team 
outbound vallen . De verantwoordelijkheden op besturingsniveau komen later aan de 
orde. Verantwoordelijkheid kan in zeer speciale gevallen ophouden voor individuele 
outbound medewerkers als men om wat voor reden dan ook niet verder kan met de 
storing en het ticket tijdelijk "geparkeerd" moet warden. Om een ticket te mogen 
" parkeren" moet toestemming gevraagd warden aan een supervisor. De supervisors zijn 
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verantwoordelijk voor het dagelijks controleren van "geparkeerde" tickets en het 
toewijzen van deze tickets aan outbound medewerkers. 

In de beschrijvingen van het ontwerp van de werkstructuur in deze sectie en in bijlage 17 
zijn er nog steeds kleine onderdelen van het proces die niet uitgewerkt zijn in het 
ontwerp. Dit zijn de aanpassing van het ticketsysteem ATS aan de nieuwe werkstructuur 
en het uitwerken van logistieke details ten gevolge van het warm doorzetten en 'one call 
does it all', zoals het uitwerken van de mogelijkheden voor een overloopmechanisme. De 
reden hiervoor is dat na de uitgebreide analysefase geen tijd meer beschikbaar was om 
de logistieke gevolgen van de randvoorwaarden vanuit KPN uitvoerig te analyseren. 

Warm doorzetten wordt pas na in oktober 2006 doorgevoerd. Er is dus nog voldoende 
tijd om de logistiek gevolgen dieper te analyseren. In de maanden juli en augustus 2006 
kan uitgebreid droog geoefend worden met warm doorzetten na de implementatie van 
de nieuwe werkstructuur. Door het warm doorzetten te simuleren kunnen problemen 
waar men tegen aanloopt in kaart worden gebracht en opgelost. Het overzicht van 
praktische problemen en oplossingen bij het afhandelen van storingen kan in de vorm 
van een lijst met 'Frequently Asked Questions' beschikbaar worden gesteld aan de 
medewerkers. 

Besturing 
De besturing van de nieuwe werkstructuur is in handen van twee afdelingsmanagers, vier 
supervisors techniek en een supervisor kwaliteit (de supervisor logistiek wordt voor 
besturing team techniek niet meegeteld). De leidinggevende functies staan weergegeven 
in het organigram in bijlage 19. Binnen de afdeling zijn er weinig niveaus tussen het 
personeel op de werkvloer en de afdelingsmanagers. Dit is een voorwaarde voor het 
scheppen van een serviceklimaat (Horwitz and Neville, 1996). Het ontwerp van de 
besturing van de werkstructuur zal in verschillende delen worden besproken. Eerst zal de 
inrichting van de werkvloer toegelicht worden, daarna zal de operationele sturing aan 
bod komen . Op een tweetal belangrijke onderdelen van de operationele sturing, de 
managementstijl en capaciteitsmanagement zal dieper worden ingegaan . Vervolgens 
zullen de ondersteunende onderdelen van de besturing; evaluatie, opleiding en kwaliteit 
& verbeteringen besproken worden. 

lnrichting van de werkvloer 
Het belangrijkste aspect uit het ontwerp van het vloerplan is dat het inbound en het 
outbound team op de werkvloer gescheiden zijn . Het belangrijkste argument om dit te 
doen is overzichtelijkheid. Daarnaast komt het werken in kleinere teams ten goede aan 
de servicekwaliteit (Horwitz and Neville, 1996). Voor supervisors die moeten schuiven met 
medewerkers tussen inbound en outbound team en voor de technische aanspreekpunten 
die alleen inbound medewerkers bijstaan is het van belang voor de snelheid van 
handelen om in een oogopslag te zien wie er op welke plek zit. 

De keuze de subteams te scheiden heeft tot gevolg dat niemand meer een vaste werkplek 
heeft, omdat mensen ieder moment verschoven kunnen worden van inbound naar 
outbound team. Medewerkers worden door de supervisor van de dag28 toegewezen aan 
een subteam en een flex-werkplek. In bijlage 20 is het vloerplan te zien met hierop de 

28 Er is altijd een supervisor van de dag aanwezig op de werkvloer. Oat is de naam voor de supervisor die op 
dat moment de operationele eindverantwoordelijkheid heeft. Alle supervisors kunnen deze rol vervullen 
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indeling van de subteams, de afdelingsmanagers, de supervisors en de technische 
aanspreekpuntenn. 

Operationele sturing 
In de besturing van de werkstructuur van team techniek van de afdeling ADSL Service is 
de supervisor van de dag28 degene die de operationele eindverantwoordelijkheid draagt 
voor het storingsafhandelingsproces op de werkvloer. Hij houdt de ticketstromen in de 
gaten, stemt hier de verdeling van capaciteit over inbound en outbound team op at, wijst 
medewerkers een werkplek toe, is het aanspreekpunt voor medewerkers bij operationele 
vragen en stuurt ze bij. De supervisor van de dag geeft invulling aan de klantgerichte 
strategie die vertaald is in concrete operationele targets. Het is de verantwoordelijkheid 
van de afdelingsmanagers om voor het operationele proces targets te bepalen, op basis 
van de door het management van het AOC gestelde doelen voor servicekwaliteit. Dit is 
een belangrijk middel voor het bergen van de servicekwaliteit (Horwitz and Neville, 
1996). Hierbij kan worden gedacht aan targets voor het percentage tickets dat in een keer 
wordt afgehandeld door team outbound en streefwaarden voor doorlooptijden . De 
belangrijkste nieuwe doelstelling van het management van het AOC is een streefwaarde 
voor de klanttevredenheid van 90%. 

Het halen van deze targets is niet alleen afhankelijk van de directe operationele sturing 
van de supervisor van de dag maar ook van een aantal ondersteunende besturingstaken. 
De andere aanwezige supervisor(s) neemt de ondersteunende besturingstaken op zich . 
Hieronder vallen het inroosteren van medewerkers en evaluatie en opleiding, die later in 
deze sectie uitvoerig aan de orde komen. Kwaliteit en verbetering is de 
verantwoordelijkheid van de supervisor kwaliteit en wordt ook apart besproken. Het op 
een hoger niveau (weekniveau tot jaarniveau) in de gaten houden van de ticketstromen 
en inzetten van capaciteit is de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanagers. Alle 
besturingsverantwoordelijkheden zijn overzichtelijk weergegeven in een matrix in bijlage 
21. 

Managementstijl 
Bij een klantgerichte serviceorganisatie met de focus op kwaliteit is een faciliterende op 
'empowerment' gerichte managementstijl gewenst (Schneider and Bowen, 1993). De 
medewerkers krijgen in de werkstructuur veel verantwoordelijkheid en hebben bij het 
oplossen van de problemen veel handelingsvrijheid. Alles is er op gericht om de 
medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren met middelen, kennis, vaardigheden en 
feedback om elke mogelijke storing op te kunnen lessen en de klant service van hoge 
kwaliteit te leveren (Horwitz and Neville, 1996; Schneider and Bowen, 1993). 

Bij deze aanpak is het noodzakelijk dat afdelingsmanagers en supervisors veel op de 
werkvloer aanwezig zijn en investeren in het contact met de medewerkers, zodat ze altijd 
op de hoogte zijn van wat er leeft op de werkvloer en medewerkers kunnen 
ondersteunen waar dat nodig is (Horwitz and Neville, 1996; Schneider and Bowen, 1993). 
De sociale contacten op de werkvloer zijn een belangrijk middel om de klantgerichte 
strategie te communiceren naar de medewerkers (Horwitz and Neville, 1996; Schneider 
and Bowen, 1993). Aanwezigheid op de werkvloer is ook van belang voor het consistent 
en strak hanteren van de huisregels. Naast controle op deze normen en waarde wordt er 
ook gecontroleerd op prestaties. Oat wordt besproken onder evaluatie. 
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Capadteitsmanagement 
Een voordeel van deze werkstructuur is dat de capaciteit tussen inbound en outbound 
team vrij uitwisselbaar is. Dit maakt dat flexibel gereageerd kan worden op verschillen in 
de werkdruk van team inbound en outbound. Voor de nieuwe situatie is een 
capaciteitberekening gemaakt. In deze capaciteitsberekening is bekeken of met de 
ontworpen werkstructuur en de huidige capaciteit van ADSL Service de te verwachten 
instroom verwerkt kan worden. 

Als schatting voor de instroom van tickets is een analyse gemaakt op basis van de 
instroomgegevens van ADSL Service van week 14 t/m 21 (2006). Deze analyse is te vinden 
in bijlage 16. Als schatting voor de totaal beschikbare capaciteit is uitgegaan van de 
beschikbare capaciteit van team techniek ADSL Service in juni 2006. Met deze 
capaciteitscijfers is vervolgens een capaciteitsplanning gemaakt. De berekening in bijlage 
22 geeft aan dat met de huidige capaciteit de instroom verwerkt moet kunnen worden. 
Met de huidige capaciteit kunnen er zeven dagen per week, 14 uur per dag, 17 
medewerkers op de werkvloer aanwezig zijn. Met die capaciteit kunnen zelfs de pieken 
volledig opgevangen worden (zie bijlage 16, instroom max. 34 tickets/uur) . Er is dus 
overcapaciteit en die is nodig om met variatie in de instroom om te kunnen gaan en om 
medewerkers als TAP vrij te kunnen plannen van productie. In de berekening in bijlage 23 
is daarvoor 25% extra capaciteit ingebouwd en dan blijft er nog steeds 4 FTE29 

overcapaciteit. Wanneer het proces dus goed gei"mplementeerd wordt kan de werklast 
met minder personeel verwerkt worden. 

Voor de verdeling van de werklast over inbound en outbound is ook een schatting 
gemaakt. Deze zal ongeveer 70-30 zijn (bijlage 22). In bijlage 24 is een grove opzet te zien 
voor het inzetten van de capaciteit van supervisors. De capaciteitsberekeningen in bijlage 
22, 23 en 24 zijn een uitgangspunt. Tijdens de implementatie zal het 
capaciteitsmanagement op basis van de praktijk verder afgestemd moeten worden. 

Evaluatie en Opleiding 
In het ontwerp nemen evaluatie en opleiding een belangrijke rol in . Het is regelmatige 
evaluatie die moet waarborgen dat verantwoordelijkheden worden genomen en 
doelstellingen waargemaakt. Evaluatie biedt de mogelijkheid ontwikkelpunten aan te 
dragen, zodat mensen doelgericht hun prestaties kunnen verbeteren. Regelmatige 
evaluatie en daarop afgestemde opleiding waarborgen het leveren van hoge kwaliteit 
service in een klantgerichte organisatie (Horwitz and Bowen, 1996; Schneider and Bowen, 
1993). Er zijn binnen ADSL Service drie groepen mensen die geevalueerd moeten worden: 
De medewerkers, de supervisors en de afdelingsmanagers. 

De supervisors zijn verantwoordelijk voor het evalueren en het op basis daarvan 
meegeven van feedback en ontwikkelpunten aan medewerkers. Medewerkers worden 
geevalueerd op de kwaliteit en kwantiteit van hun werk en daarnaast worden hun 
prestaties getoetst aan de hand van een aantal competenties. In bijlage 25 is het ontwerp 
voor evaluatie van medewerkers tot in detail uitgewerkt in taken, verantwoordelijkheden 
en evaluatiegereedschappen. Er zal regelmatig geevalueerd moeten worden om de 
kwaliteit van de geleverde service te waarborgen. Over de frequentie van de evaluaties is 
in het ontwerp geen beslissing genomen. De frequentie kan bijvoorbeeld voor iedere 

29 Full Time Employee 
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medewerker gebaseerd worden op zijn prestaties. Hoe beter de prestaties, hoe minder 
vaak evaluatie plaatsvindt. Dit moet verder worden uitgezocht tijdens de implementatie. 

Voor het evalueren van de supervisors zijn de afdelingsmanagers verantwoordelijk. 
Supervisors worden getoetst aan de hand van een aantal competenties en op het halen 
van hun operationele targets. Dit gebeurt individueel en tijdens het supervisoroverleg. In 
bijlage 28 is het ontwerp voor evaluatie van supervisors tot in detail uitgewerkt in taken, 
verantwoordelijkheden en evaluatiegereedschappen. Medewerkers en supervisors 
hebben verder halfjaarlijks een functioneringsgesprek met de afdelingsmanagers. Tijdens 
dit gesprek worden de evaluatieresultaten en de ontwikkeling van de medewerker in het 
afgelopen halfjaar besproken. Mochten er tussentijds al problemen geconstateerd 
worden, dan worden die natuurlijk eerder ter sprake gebracht. De evaluatie van de 
afdelingsmanagers wordt uitgevoerd door de manager customer care. Dit gebeurt nu ook 
al en daarom is dit niet verder opgenomen in het ontwerp. 

Het is evaluatie dat inzicht geeft in het functioneren van medewerkers, maar het is de 
opleiding die het functioneren van medewerkers naar een hoger niveau kan tillen. Het 
ontwerp voor opleidingen bestaat uit een stappenplan om een opleidingsprogramma te 
realiseren en uit opleidingstaken die moeten worden vervuld als het 
opleidingsprogramma operationeel is. 

De hoofdstappen in het stappenplan voor het realiseren van het opleidingsprogramma 
zijn het aanstellen van een opleidingsontwikkelaar, het bestuderen van het bestaande 
overzicht van kennis- en vaardigheidsgebieden (bijlage 29) en het samenstellen van het 
opleidingsprogramma. Het is de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager om een 
opleidingsontwikkelaar aan te stellen en deze zal vervolgens de overige stappen moeten 
doorlopen. In bijlage 30 worden deze stappen tot in details uitgewerkt 

Opleiding is extra belangrijk in het ontwerp, omdat met warm doorzetten van tevoren 
niet duidelijk is wat voor soort storing er binnen komt en elke medewerker dus ieder 
soort storing moet kunnen oplossen. Het kennis- en vaardigheidsniveau binnen team 
techniek moet worden opgeschroefd om dit te kunnen realiseren. Daarom is in de 
capaciteitsberekening in bijlage 22 veel capaciteit (10%) vrijgemaakt voor opleidingen. 
Opleiding wordt in het ontwerp opgenomen in de dagelijkse routine. In de 
implementatie zal, in overleg met de afdelingsmanager en supervisors, verder uitgewerkt 
worden hoe dit in het dagrooster wordt ingepast. 

Wanneer het opleidingsprogramma gerealiseerd is, zijn de supervisors verantwoordelijk 
voor het gebruik van het opleidingsprogramma. Daarnaast houdt de 
opleidingsontwikkelaar de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van het 
opleidingsprogramma. De belangrijkste operationele taken zijn het inroosteren van 
trainingen en opleidingen en het afspreken van opleidingstrajecten met elke individuele 
medewerker. De operationele opleidingsverantwoordelijkheden zijn tot in detail 
uitgewerkt in bijlage 31. 

Kwaliteit en verbeteringen 
De supervisor kwaliteit is er niet alleen voor team techniek, maar voor heel ADSL Service. 
In het ontwerp zullen alleen de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van kwaliteit 
en verbeteringen besproken worden die van toepassing zijn op het ontwerp en dus op 
team techniek. 
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De supervisor kwaliteit is continu bezig te kijken of er in de processen verbeteringen 
mogelijk zijn. Zijn bronnen van informatie zijn informatie over vernieuwingen 
aangeleverd door externe partijen, klanttevredenheidsonderzoeken en informele en 
formele informatie van medewerkers, supervisors en afdelingsmanagers. Op basis van 
alle informatie bekijkt de supervisor kwaliteit welke gevolgen een verbetering of 
vernieuwing heeft voor de processen. Dat werkt hij uit in een concreet voorstel, 
eventueel met hulp van afdelingsmanagers, supervisors, opleidingsontwikkelaar of 
medewerkers. Afhankelijk van impact en gevolgen van het voorstel beslist de 
verantwoordelijke manager over de invoering van het voorstel. In bijlage 32 zijn de taken 
en verantwoordelijkheden van de supervisor kwaliteit uitgewerkt. 

Systemen 
In het plan voor de reorganisatie van het AOC zit voor ADSL Service ook de introductie 
van een drietal nieuwe systemen. Het eerste is een call-management-systeem dat een 
vereiste is om warm doorzetten te kunnen toepassen. Het tweede systeem is een nieuwe 
rooster en capaciteitsmanagement-tool en het derde is een monitoring-tool waarmee in 
beeld en geluid opnames kunnen worden gemaakt van de beeldscherm en 
gesprekshandelingen die een medewerker verricht. Dit is alles wat er momenteel bekend 
is over de systemen. In het ontwerp is met deze systemen geen rekening gehouden. Er 
wordt vanuit gegaan dat ze binnen het ontwerp van de werkstructuur kunnen 
functioneren en na implementatie een extra ondersteuning zijn voor de besturing van de 
werkstructuur. 
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6.4 Beperkingen herontwerp 
Het herontwerp, zoals dat in de vorige sectie besproken is, heeft een tweetal 
beperkingen . De eerste beperking is dat er geen categorisatie van tickets mogelijk is. Het 
ingrijpende gevolg is dat alle medewerkers in principe de meest complexe storingen aan 
moeten kunnen. Dit is in de praktijk al onmogelijk door het natuurlijke verloop dat er is 
onder medewerkers. Een nieuwe medewerker heeft tijd nodig om zich de kennis en 
vaardigheden eigen te maken die nodig zijn voor het oplossen van complexe storingen. 
Het beste zou het zijn als de tickets die warm binnen komen op basis van de 
moeilijkheidsgraad van het ticket automatisch naar een medewerker worden gerouteerd 
die het ticket ook kan verhelpen. Voor iedere medewerker is in het ontwerp door de 
regelmatige evaluatie zijn niveau bekend. Deze routering moet met de huidige call
management-systemen geen probleem zijn. Voor het categoriseren van tickets is men 
echter afhankelijk van de 1 e lijn. Die zijn niet in staat om tickets te categoriseren op 
niveau van complexiteit. Daarom is in het ontwerp nu gekozen voor het aanstellen van 
technische aanspreekpunten om minder ervaren medewerkers op de werkplek te 
ondersteunen, zodat ze samen de storing kunnen oplossen. In de ideale situatie zou dit 
natuurlijk niet voorkomen. 

De tweede beperking is dat het in het ontwerp niet mogelijk is de 
eindverantwoordelijkheid voor het helpen van de klant te beleggen, omdat de 2e lijn 
maar een beperkte verantwoordelijkheid heeft binnen de ADSL-serviceketen . Wanneer 
een klant na een verholpen storing opnieuw een storing krijgt of een klacht heeft dan 
begint het proces weer opnieuw. Hij zal dan weer met de 1 e lijn contact op moeten 
nemen om de klacht of storing aan te melden. Dit is een consequentie van de structuur 
van de ADSL-serviceketen met 3 lijnen, georganiseerd in verschillende organisaties, die 
ieder hun eigen verantwoordelijkheidsdomein hebben . De formulehouder voor het 
product ADSL, die eindverantwoordelijke is voor het helpen van de klant, heeft de 
verantwoordelijkheid voor het helpen van de klant in stukken gedeeld en die bij de 
verschillende service partijen op 1 e, 2e en 3e lijn belegd. Nadeel van deze structuur is dat 
de verschillende service partijen ook niet verder kijken dan hun eigen verantwoordelijk
heidsdomein. 

6.5 Business Case KPN 
Het herontwerp heeft positieve gevolgen voor de prestaties van de afdeling ADSL Service. 
Deze positieve gevolgen worden in deze sectie besproken. KPN is gel°nteresseerd in de 
concrete gevolgen van het herontwerp. Het is onmogelijk om concreet te berekenen hoe 
groot de positieve invloed is van het herontwerp op de klanttevredenheid. Wel kan op 
basis van de in de analyse gestelde diagnose aangegeven worden op welke gebieden 
verbetering gerealiseerd is. 

De nieuwe werkstructuur en besturing scheppen duidelijkheid en zekerheid bij 
medewerkers. Dit komt doordat ticketstromen inzichtelijk zijn en verantwoordelijkheden 
duidelijk belegd. Daarnaast zorgen evaluatie en opleiding voor meer kennis en 
vaardigheden onder de medewerkers en is in het ontwerp veel aandacht voor 
ondersteuning van medewerkers op de werkvloer door management en technisch 
aanspreekpunten . 
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De volgende positieve gevolgen op effectiviteit en efficientie van de medewerkers 
kunnen verwacht worden naar aanleiding van het herontwerp: 

■ Klant wordt beter en deskundiger geholpen 
■ Door warm doorzetten is klant sneller op 2e lijn, dus kortere doorlooptijd 
■ Door nieuwe werkstructuur wordt minder doorgezet, dus gemiddeld kortere 

doorlooptijd 
■ Door verbeterde kennis en ondersteuning maken medewerkers minder fouten bij 

oplossen storingen, dus er ontstaan minder herhaaltickets 
■ Door betere kennis krijgt klant betere voorlichting, dus transparanter proces voor 

de klant 

Dit zijn allemaal verbeteringen ten aanzien van de factoren, die volgens het onderzoek 
van TNS NIPO, voor 85% verantwoordelijk zijn voor de vorming van de klanttevredenheid. 
Het is dus reeel om te verwachten dat de klanttevredenheid zal verbeteren . Hoe groot 
deze verbetering zal zijn is moeilijk in te schatten. 

Naar aanleiding van het herontwerp is wel een concrete schatting te geven van de 
financiele kosten en baten van het herontwerp. Met hulp van de ervaring van de 
afdelingsmanager in 's Hertogenbosch is gekomen tot de volgende schattingen: 

Kosten 
■ Opleidingsontwikkelaar +1 FTE 
■ Met 10% opleidingen van 2 naar 6 FTE = +4FTE 

Baten 
■ Door nieuwe werkstructuur en besturing wordt efficienter gewerkt. Met 25% 

overbezetting voor het opvangen van pieken en dalen en voor het inzetten van 
technische aanspreekpunten is het mogelijk de werklast op te vangen met minder 
personeel (bijlage 23) . Dit levert een besparing op van 3,6 FTE 

■ Tickets worden niet meer 'zomaar' doorgezet. Dit gebeurde voorheen in ongeveer 
25% van de storingen. Het scheelt voor die storingen 5% van de totale 
bewerkingstijd. Daar is dus 5% van 25%, oftewel 1,25% minder capaciteit voor 
nodig en dat is ongeveer 1 FTE 

■ Door warm doorzetten is het geen probleem meer om klant te pakken krijgen en 
valt ook het onnodige voorwerk weg. In 5% van de gevallen krijgt men de klant 
niet te pakken. Er is dus 5% minder FTE nodig en dat levert een besparing op van 4 
FTE 

■ Door nieuwe structuur en besturing zal een tempoverhoging optreden in de 
analyse. De tijd die dit scheelt, kan ingezet worden ten gunste van opleiding en 
komt dus ten goede aan de kwaliteit 

De geschatte financiele opbrengst van het herontwerp is dus een besparing van 3,6 FTE. 
De verbetering in de klanttevredenheid is echter veel belangrijker en niet in bedragen uit 
te drukken. 
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6.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is op basis van ontwerpspecificaties en ontwerprichtlijnen een 
herontwerp gemaakt voor de werkstructuur en besturing van team techniek van de 
afdeling ADSL Service. De belangrijkste ontwerpspecificatie is dat het herontwerp 
duidelijkheid en zekerheid moet creeren voor werknemers en rekening moet houden met 
warm doorzetten en de 'one call does it all' strategie. De belangrijkste bevinding vanuit 
de literatuur is dat de medewerker met klantcontact een sleutelrol vervult bij het leveren 
van hoge kwaliteit service. Er is daarom gekozen voor de organisatiekarakteristieken van 
Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985) als ontwerprichtlijnen, omdat die het creeren van 
een ideale werksituatie ondersteunen. 
Er zijn op basis van de specificaties en richtlijnen drie ontwerpscenario's opgesteld en op 
basis van duidelijke criteria is gekozen voor het ontwerp, waarbij team techniek wordt 
georganiseerd in een inbound en outbound team, waarbij de capaciteit flexibel inzetbaar 
is. 

In het herontwerp van de werkstructuur zijn de ticketstromen vastgelegd en is voor 
medewerkers van het team inbound en outbound heel duidelijk, wanneer zij 
verantwoordelijk zijn voor een ticket. De focus ligt in de werkstructuur op het inbound 
team. Vanuit de randvoorwaarden 'warm doorzetten' en 'one call does it all' is het van 
belang dat zoveel mogelijk storingen, in het eerste gesprek in een keer, worden 
afgehandeld binnen het inbound team. Om medewerkers extra te ondersteunen zijn 
technische aanspreekpunten vrij gepland van productie om hun collega's te 
ondersteunen. In het herontwerp van de besturing is heel duidelijk de 
verantwoordelijkheid voor het operationeel leiden van de afdeling belegd bij de 
supervisors. Er is extra aandacht gegeven aan de ondersteuning van de medewerker en 
het afstemmen van de managementstijl op de werkstructuur. Er is een uitgebreid 
ontwerp gemaakt voor ondersteunende activiteiten als evaluatie, opleiding en kwalititeit 
& verbetering . Deze ondersteunende activiteiten moeten de hoge servicekwaliteit van de 
afdeling waarborgen. 

Het herontwerp heeft een positief effect op het functioneren van de medewerkers en dus 
op de klanttevredenheid. Ook de verwachte kosten en baten hebben een positief saldo. 

In het volgende hoofdstuk zal het plan voor de implementatie van het herontwerp 
worden gepresenteerd. 

kpn 
- 47 - TU/e 



Eindrapport Vertrouwelijk 6 juli 2006 

7 lmplementatieplan 

In dit hoofdstuk komt de implementatie van het herontwerp aan de orde. Met de 
implementatie is al in juni 2006 gestart. In dit hoofdstuk wordt besproken welke 
onderdelen van de implementatie al zijn uitgevoerd en er wordt een stappenplan 
gepresenteerd voor de nog te doorlopen stappen. Daarnaast warden de aanwezig risico's 
in kaart gebracht en wordt aangegeven hoe deze voorkomen kunnen warden. 

7.1 Stappenplan 
De implementatie van het herontwerp loopt al enkele weken . lnmiddels zijn de 
medewerkers al enkele malen gel°nformeerd over aard van de veranderingen en is de 
werkvloer al ingericht volgens het herontwerp. In figuur 7.1 is de projectplanning te zien 
voor de implementatie van het herontwerp voor de afdeling ADSL Service. Een volledig 
overzicht van alle deelstappen is te zien in bijlage 33. In hoofdstuk 6 en in de 
gedetailleerde beschrijvingen van het herontwerp in de bijlagen (bijlage 17, 18 en 20-32 is 
duidelijk uitgewerkt hoe elk onderdeel in het herontwerp moet warden ingevuld. 

~-1 jcJ2006 I ... - I ,.,,_ I 
,.,_ 

Id Taaknaam Begindatum Einddatum Duur 
125~1 2-, 19-7 116-7 123-7 1.'.lJ-7 1 6-8 113-8 120-s j 2,-s I 3-91 ,0-9 1,,-9 124-9 1,-,o I s-,o 1,s-,0122-,ol 

1 lmplementatie Herontwerp ADSL Service Techniek 21-6-2006 1-9-2006 10W3d 

2 Voorbereiding ir11>lementatie 21-6-2006 13-7-2006 3w2d 

3 lnformeren afdelingsmanager 22-6-2006 22-6-2006 1d I 

4 Bespreken met afdelingsmanager 23-6-2006 23-6-2006 1d I 

5 lnformeren medewerkers 23-6-2006 23-6-2006 1d I 

6 lmp\ementeren nieuwe v1oerplan en flexwerkplekken 26-6-2006 26-6-2006 1d I 

7 Uitgebreid informeren supervisors 26-6-2006 30-6-2006 1w -8 Uitwerken implementatieplan 30-6-2006 13-7-2006 2w -9 Uitgebreid informeren medewerkers 13-7-2006 17-7-2006 3d -10 Uitvoeren ir11>lementatie 17-7-2006 9-8-2006 3w3d 

11 Voorbereiden, invoeren en afstemmen inbound en outbound processen 3-7-2006 4-8-2006 5w 

12 Voorbereiden, invoeren en afstemmen besturing 6-7-2006 9-8-2006 5w 

13 Droog oefenen sessie I 18-7-2006 25-7-2006 1w1d -14 Evatueren sessie I 25-7-2006 27-7-2006 3d ■ 
15 Oroog oefenen sessie II 28-7-2006 4-8-2006 1w1d -16 Evalueren sessie II 4-8-2006 8-8-2006 3d -17 Verder afstemmen werkstruduur en besturing 8-8-2006 29-9-2006 7w4d 

18 lmplernentatie warm doorzetten 2-10-2006 27-10-2006 4w 

19 lmplementatie nieuwe systemen 2-10-2006 1~10-2006 2w -Figuur 7.1: Projectplanning implementatie herontwerp 

7.2 Verantwoordelijkheden 
De uitvoering van de implementatie is in handen van het implementatie projectteam 
(voor organigram zie bijlage 34). In het projectteam vervullen de afdelingsmanagers de 
rol van projectmanagers. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de implementatie. Als 
projectmanager wijzen zij tijdens de implementatie concrete taken toe aan teamleden 
van het projectteam. De supervisors en de opleidingsontwikkelaar zitten in het 
projectteam als teamlid. Binnen het projectteam ben ik zelf assistent projectmanager. Als 
architect van het herontwerp heb ik vooral een ondersteunende functie tijdens de 
implementatie. Tot eind augustus zal ik projectmanagers en teamleden waar nodig met 
mijn kennis van het ontwerp ondersteunen en helpen bij het afstemmen van het ontwerp 
op de praktijksituatie. 
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7.3 Risko's 
Bij het implementeren van het herontwerp speelt een aantal risico's. In de2e sectie 
worden de belangrijkste risico's besproken en er wordt aangegeven hoe tijdens de 
implementatie met de2e risico's wordt omgegaan. 

Het grootste risico tijdens de implementatie is weerstand van medewerkers ten aan2ien 
van de veranderingen. Daarom is tijdens het hele project veel aandacht geschonken aan 
het bij het project betrekken van de medewerkers van ADSL Service. Dit is bewust gedaan, 
omdat de nieuwe werkstructuur en besturing een grote verandering is voor de 
werksituatie van de medewerkers. Doordat in de ontwerpfase veel gediscussieerd is met 
de medewerkers over de invulling van het ontwerp, 2ijn de medewerkers bewuster over 
de veranderingen gaan denken en sluit het ontwerp ook op aan op hun wens om 
afwisselend werk te kunnen doen. De op medewerkers gerichte aanpak heeft 
geresulteerd in een grotere betrokkenheid van medewerkers en heeft bijgedragen aan 
het creeren van draagvlak voor het ontwerp. Tijdens de implementatie 2al de2e aanpak 
voorge2et worden. Medewerkers moeten 20 goed mogelijk geYnformeerd worden en 
betrokken bij de implementatie om 20 goed mogelijk met aanwe2ige weerstand om te 
gaan. 

Een tweede ns1eo is dat er problemen kunnen ontstaan met het aanpassen van het 
ticketsysteem ATS aan de nieuwe werkstructuur en besturing. Er is bij het ontwerp vanuit 
gegaan dat dit geen problemen oplevert, maar dit is nog maar de vraag. Het is belangrijk 
dit tijdens de implementatie goed in de gaten te houden en indien er problemen 
ontstaan snel met vereiste aanpassingen naar het management van het AOC te stappen. 

Een derde risico is de tijdsdruk, die het invoeren van warm doorverbinden in oktober 
2006, legt op de implementatie van het ontwerp. Die tijdsdruk geldt vooral voor de 
implementatie van het opleidingsprogramma. Voordat warm door2etten wordt 
geYmplementeerd moet het niveau van alle medewerkers opgeschroefd worden. Voordat 
met opleiden begonnen kan worden moet het opleidingsprogramma opge2et 2ijn. De 
planning om dit alles voor oktober 2006 voor elkaar te hebben is krap. Mocht dit niet 
lukken dan 2al dit tot gevolg hebben dat er meer technisch aanspreekpunten beschikbaar 
moeten 2ijn op de werkvloer. Dit gaat ten koste van de efficientie van de afdeling. Bij het 
invoeren van de besturing van de werkstructuur heeft het opleidingsprogramma daarom 
de hoogste prioriteit. 

7.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is het implementatieplan voor de invoering van het herontwerp van de 
werkstructuur en besturing van ADSL Service gepresenteerd. Met de implementatie is in 
juni 2006 begonnen en er is tot vandaag veel gecommuniceerd naar de medewerkers en 
de werkvloer is gereorganiseerd. Er is een stappenplan gepresenteerd met daarin alle 
stappen die nog doorlopen moeten worden. De projectorganisatie, verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van dit stappenplan, is ge1·ntroduceerd. Tot slot 2ijn de belangrijkste risico's 
tijdens de implementatie besproken en is aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan. 

Met het implementatieplan is de ontwerpfase afgerond. In het volgende hoofdstuk 
worden de conclusies en aanbevelingen van dit afstudeerproject gepresenteerd. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd van de analyse en het herontwerp van een 
2e-lijns serviceorganisatie. Er is een nieuwe werkstructuur ontwikkeld met veel aandacht 
voor de besturing van de werkstructuur. In dit hoofdstuk warden conclusies getrokken op 
basis van alles dat besproken is in de voorgaande hoofdstukken. Vervolgens zullen enkele 
aanbevelingen gedaan warden voor de toekomst van ADSL Service. 

8.1 Conclusies 
In de analysefase is geconcludeerd dat het gebrek aan Training & Opleiding en 
Aansturing & Controle er voor zorgen dat medewerkers niet effectief en efficient 
functioneren. Dit komt tot uiting in specifieke problemen op het gebied van doorlooptijd, 
transparantie van het serviceproces, herhaaltickets en deskundigheid. Deze problemen 
resulteren erin dat de klanten niet tevreden zijn over de geleverde service. 

De medewerker neemt dus een centrale rol in bij het realiseren van de servicekwaliteit, 
zoals ook wordt bevestigd door de literatuur (Bowen and Lawler Ill, 1992; Horwitz and 
Neville, 1996; Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985; Schneider and Bowen, 1993). 
Vanuit deze diagnose zijn de volgende functionele ontwerpspecificaties opgesteld: 

Het ontwerp moet duidelijkheid en zekerheid creeren ten aanzien van: 
■ De ticketstromen binnen het afhandelingsproces 
■ Verantwoordelijkheden van medewerkers en leidinggevenden 
■ Ondersteuning op de werkvloer 
■ Kennis en vaardigheden medewerkers 
■ Vereiste en geleverde prestatie medewerkers en leidinggevenden 
■ (Huis)regels 

In het herontwerp van werkstructuur en besturing wordt volledig invulling gegeven aan 
deze functionele eisen. In de werkstructuur is de route die een storing aflegt binnen de 
afdeling ADSL Service volledig vastgelegd en op ieder moment is duidelijk wie de 
verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de storing draagt. Aanwezigheid van 
technische aanspreekpunten, supervisors en afdelingsmanagers op de werkvloer zorgt 
voor ondersteuning van de medewerker waar dat nodig is en daarnaast is er veel 
aandacht voor evaluatie en opleiding om de kennis en vaardigheden op pijl te houden en 
inzicht te houden in het eigen functioneren. In het ontwerp wordt rekening gehouden 
met de door KPN gestelde randvoorwaarden, warm doorverbinden en 'one call does it 
all'. Aan de wens van medewerkers dat ze afwisselend werk hebben wordt ook voldaan 
en. Op basis van deze feiten kan geconcludeerd warden dat wordt voldaan aan de 
belangrijkste ontwerpspecificaties en dat daarmee de oorzaken uit de diagnose warden 
weggenomen. 

Het ontwerp is ook in overeenstemming met de belangrijkste inzichten uit de 
wetenschappelijke literatuur op het gebied van service en inrichting van 
serviceorganisaties. De belangrijke rol van de medewerker die wordt benadrukt door 
onder ander Horwitz en Neville (1996) wordt in het onderwerp onderkend en alles is erop 
gericht om deze medewerker zo goed mogelijk te faciliteren. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de handvaten die warden aangereikt in de vorm van de organisatiekarakteristieken 
van Parasuraman, Zeithaml en Berry (1985), de HRM-onderdelen van Schneider en 
Bowen(1993) en de empowerment-aanpak van Bowen en Lawler Ill (1992). 
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Vanuit het feit dat in het ontwerp volledig wordt voldaan de functionele eisen en de 
inzichten uit de literatuur kan worden geconcludeerd dat, wanneer het ontwerp goed 
wordt gel°mplementeerd, de medewerker effectiever en efficienter de storingen kunnen 
afhandelen. Daardoor vermindert de problematiek ten aanzien van doorlooptijden, 
transparantie van het service proces, herhaaltickets en deskundigheid en neemt de 
klanttevredenheid dus toe. 

8.2 Aanbevelingen 
Gedurende het afstudeerproject is een aantal problemen naar voren gekomen die, om 
verschillende redenen, niet binnen het oplossingsgebied vallen. Deze problemen warden 
echter zo van belang geacht voor het functioneren van de afdeling ADSL Service of de 
hele ADSL-serviceketen dat ze in deze aanbevelingen kart zullen warden toegelicht. 

In de analysefase is gebleken dat het ticketsysteem ATS een negatieve invloed heeft op 
het functioneren van medewerkers en management. In het verleden zijn meerdere 
voorstellen voor een nieuw systeem al gesneuveld op basis van financiele argumenten. 
Het registreren in ATS en het inzicht krijgen in de informatie die er in is opgeslagen kost 
zoveel tijd dat het verstandig is eens in detail te laten onderzoeken welke invloed ATS 
heeft op de prestaties. 

In sectie 6.5 zijn de beperkingen besproken die niet uit het ontwerp van de afdeling zijn 
weg te nemen, door de organisatie van verantwoordelijkheden in de serviceketen. Het 
zou verstandig zijn, wanneer er vanuit de formulehouder eens integraal naar het 
serviceproces wordt gekeken. Wanneer er iemand wordt aangesteld die vanuit de 
formulehouder fulltime bezig is met het besturen en verbeteren van de serviceketen en 
de mogelijkheid heeft beslissingen te nemen voor de hele serviceketen kan iets tegen de 
genoemde en andere beperkingen warden ondernomen. 

De ervaringen in het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar 
hebben geleerd dat de eigen processen bij extreem hogere instroom hoe dan ook 
vastlopen. In deze extreme situaties is het niet mogelijk om zelf snel genoeg op te 
schakelen in capaciteit. Dit is een situatie waar in het ontwerp geen oplossing voor te 
vinden is. Het is nooit op te lossen door aanpassing van het ontwerp van de afdeling en 
daarom is het verstandig op zoek te gaan naar andere oplossingen . Een mogelijkheid is 
een derde partij te zoeken die op afroep bij kan springen om de overloop op te vangen 
en af te handelen. Hierbij kan gedacht warden aan een partij als smartfix30 die dit eerder 
al uitgevoerd heeft voor wireless storingen. Waar ook nog aan kan warden gedacht is om 
binnen het AOC een extra helpdesk op te richten die als 'vliegende keeper' kan warden 
ingezet bij excessief hoge werkdruk voor verschillende afdelingen, zoals Multiplay 
Service, ADSL Service en levering. 

30 Smartfix is een externe partij waar KPN de service, die ADSL Service levert aan de klant, aan kan uitbesteden 
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Nawoord 

Na iets meer dan acht maanden kan ik met plezier terugkijken op een succesvol verlopen 
afstudeerproject. Als ik terugkijk dan ben ik van mening dat de moeilijkste onderdelen 
van het afstuderen niet liggen op het maken van een analyse of een ontwerp. Dat zijn 
dingen die je na vijf jaar studeren wel in de vingers hebt. De grootste uitdaging in het 
afstudeerproject is het omgaan met de dynamische bedrijfsomgeving, de spanningen 
tussen wetenschap en praktijk, de grillen van begeleiders en alles wat daarbij komt 
kijken. 

lk prijs mezelf gelukkig dat mijn begeleiders van TU en KPN zich tijdens het hele project 
flexibel hebben opgesteld. Als ik zie hoe het andere studenten soms vergaat tijdens hun 
afstuderen dan denk ik dat deze flexibiliteit de reden is geweest dat het project netjes 
binnen acht maanden is afgerond. Het is leuk om te ervaren dat de snelheid in het 
bedrijfsleven vele malen hoger ligt dan de snelheid van het afstudeerproject. De situatie 
aan het begin van het project is, een paar reorganisaties later, niet meer te vergelijken 
met de huidige situatie. 

Het schept voldoening dat mijn ontwerp daadwerkelijk gel°mplementeerd gaat warden en 
het is een mooie bonus dat ik daar twee maanden bij mag gaan helpen. lk ben erg 
benieuwd hoe dit zal gaan verlopen! 

Luuk Timmermans 
Juli 2006 
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