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Bijlagen Vertrouwelijk 6 juli 2006 

"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 skillful execution; it represents the wise choice of many 

alternatives." 

-Willa A. Foster-

~ kpn 
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I. Toelichting 

In deze bijlagen bij het eindrapport is alle relevante informatie te vinden voor dit 
afstudeerproject, die niet in het eindrapport zelf is opgenomen. In het eindrapport wordt, 
indien extra informatie vereist is, gericht naar informatie uit de bijlagen verwezen. 
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Bijlage 1: Organisatie van de ADSL infrastructuur 
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Bijlage 2: Organigram KPN Wholesale & Operations1 
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1 Bron: KPN, Wholesale & Operations intranet pagina 

kpn 
- 2 - TU/e 



Bijlagen Vertrouwelijk 

Bijlage 3: Organigram ADSL Operations Center 

Aris Breve 
Manager Levering 
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Bijlage 4: Opbouw en doorstroom ADSL-serviceketen2 

Storing opgelost 

~100% 

Storing klant 

20% ---, 

2 De 2• lijn heeft een centrale positie in de ADSL-serviceketen. Storingen, die behandeld zijn op de 3• lijn 
worden altijd teruggestuurd naar de 2• lijn. De 2• lijn informeert de klant 

kpn 
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Bijlage 5: lnformatiebronnen orientatiefase 

• Maarten Roerink, Manager Customer Care en in die functie verantwoordelijk voor de 
afdeling ADSL Service 

• Marco Heeffer, Afdelingsmanager ADSL Service 's Hertogenbosch 
• Karlijn van Lammeren, Proces en Kwaliteit Manager Service 
• Johan John en Tom van der Horst, Teamleider ADSL Service Amsterdam en in die 

functie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer van de 
helpdesk 

• Aris Breve en Michel Urbanus, Manager en Coordinator van de afdeling levering 
voor KPN ADSL 

• Carla Velthuizen en Rene Martijn, Manager en Proces en Kwaliteit Manager van KR, 
verantwoordelijk voor afhandeling van klantreacties 

• Jorg Kramer, Manager Bedrijfsbureau, verantwoordelijk voor het leveren van 
rapportages aan het hele AOC 

• Leon Bedaux, Manager Multiplay en in die functie verantwoordelijk voor het 
opzetten van een serviceafdeling voor Multiplay 

• Thomas van Rijn, Senior Information Consultant van KPN Internet. KPN Internet is 
formulehouder ADSL en heeft ook nag een le lijns serviceafdeling voor de 'groene' 
ISP's Het Net en Planet Internet. Hij verzorgt ondersteunende rapportages voor de 
gehele serviceketen 

• Ahsan Mahmud, Kwaliteit en Verbetering Manager van KPN Internet. Hij doet dit 
voor de 1 e lijns service partijen 

• Gerrit Roubos, Ketenmanager Service en in die functie brengt hij de verschillende 
partijen in de serviceketen bij elkaar voor het op elkaar afstemmen van de 
deelprocessen 

• Sander van Geest, Senior Product Markt Manager en in die functie verantwoordelijk 
voor alle randapparatuur van het product ADSL 

• Meeloopdag met OAS, OT en NOC services monteur 
• Training Service Desk medewerker gevolgd 
• Observaties op de werkvloer van ADSL Service in Amsterdam en 's Hertogenbosch 
• lnformele gesprekken met Service Desk medewerkers Amsterdam en 's 

Hertogenbosch 
• Observaties supervisor overleg Amsterdam en 's Hertogenbosch 
• Documentatie over organisatie KPN, afdeling en inrichting processen beschikbaar op 

het CC Web en KPN 'Agora' Intranet 
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Bijlage 6: Vragenlijst semi-gestructureerde interviews analyse 

lntroductie 
■ Luuk Timmermans, Student TBDK TU Eindhoven 
■ Afstudeerstage bij AOC-Service 
■ Analyseren van invloed interne processen ADSL Service op klanttevredenheid 
■ In kaart brengen en beschrijven van interne processen 

1) Taken en Verantwoordelijkheden 
a) Wat is je functie binnen ADSL Service? 
b) Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden? 

2) Procesbeschrijving 
Jij bent gespecialiseerd in/verantwoordelijk voor een (deel)proces binnen ADSL 
Service. 
a) Hoe ziet dit (deel)proces eruit? 

i) Wat is de input van jouw (deel)proces? 
ii) Uit welke stappen bestaat het (deel)proces? 

Welke handelingen verricht je? 
iii) Welke informatie heb je nodig tijdens het (deel)proces? 

Op welk moment? 
Hoe verkrijg je deze informatie? 

iv) Worden de stappen geregistreerd? 
Hoe worden ze geregistreerd? 

v) Wat is de output van het (deel)proces? 
b) Wat is de positie van dit (deel)proces in het ADSL Service hoofdproces? 

3) Performance 
a) Hoe wordt je performance gemeten? 
b) Waar word je door je manager op afgerekend? 

4) Problemen en verbeteringen 
a) Welke problemen kom je tegen in je dagelijkse werkzaamheden? 

Is dat erg? 
b) Wat zijn de oorzaken? 

Wat zijn de gevolgen? 
c) Is er in het verleden al iets aan deze problemen gedaan? 
d) Hoe denkjij dat deze problemen verholpen kunnen warden? 

5) Verder ... 
a) Als jij me de komende 8 maanden in zou mogen zetten om een probleem aan te 

pakken, welk probleem zou dat dan zijn? 
b) Zijn er verder nog dingen waar jij het over wilt hebben? 
c) Met wie denk je dat het nuttig is dat ik nog ga spreken om het beeld compleet te 

krijgen? 

kpn 
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Bijlage 7: Vragenlijst enquete 

Beste ASV'er, 

De afgelopen maanden is door verscheidene oorzaken de klanttevredenheid voor onze 
2e-lijns service afdeling flink gedaald. Om mijn afstudeeronderzoek te ondersteunen ben 
ik zeer benieuwd naar de mening van de medewerkers van ADSL Service hierover. 

Door het afnemen van deze enquete hoop ik meer inzicht te krijgen in de interne en 
externe oorzaken die het functioneren van de afdeling beYnvloeden. Voor het vervolg van 
mijn onderzoek en het bepalen van mogelijke oplossingen is het van belang te weten 
welke oorzaken de medewerkers, jullie dus, het belangrijkst vinden . 

De individuele enquetes zullen vertrouwelijk behandeld worden. Alleen de overall 
resultaten zullen gepresenteerd worden aan het management van de afdeling. 

Het invullen van de enquete zal ongeveer X minuten duren. Mocht je naar aanleiding van 
de enquete nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. lk ben te bereiken per email op 
luuk.timmermans@kpn.com of telefonisch via 06 24929692. 

Alvast bedankt voor je bijdrage! 

Luuk Timmermans 

Deel 1 

lntroducerende vragen 

1) Wat is je naam? 

2) Op welke vestiging ben je werkzaam? 

3) Wat is je geslacht? 

4) Wat is je leeftijd? 

Amsterdam 
's Hertogenbosch 

Man 
Vrouw 

5) Hoe lang werk je al op de ADSL Service afdeling? 

1-3 mnd 
4-6 mnd 
7-9 mnd 
>9 mnd 

6) Wat is je functie? Junior storingsanalist 
Storingsanalist 
Senior storingsanalist 
Supervisor 
Teamleider 
Manager 

- 7 -
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7) Wat voor werk heb je gedaan voordat je bij ADSL Service bent gaan werken? (Je kunt 
meerdere antwoorden aankruisen) 

IT helpdesk □ 
IT algemeen □ 
Niet technische helpdesk □ 

Anders □ 

8) Wat is je hoogst genoten opleiding? Lbo □ 
Mbo □ 
Hbo □ 
Wo □ 

9) Wat voor soort dienstverband heb je? In dienst bij KPN (EP) □ 
Gedetacheerd bij KPN (AP) □ 

10) Werk je fulltime of parttime? Full-time □ 
Part-time □ 

lndien je bij de vorige vraag full-time hebt geantwoord sla dan vraag 11 over en ga 
verder met vraag 12. Heb je part-time ingevuld ga dan verder met vraag 11. 

11) Voor hoeveel uur heb je een contract? 16 
20 
24 
32 

□ 

□ 

□ 

□ 

12) In welke team ben je het meest van je tijd werkzaam? Zet een 1 achter het team 
waarin je het meest van je tijd werkt en, indien van toepassing, een 2 achter het team 
waarin je daarna het meest werkt. 

Eind van deel 1, ga verder naar deel twee. 

Deel2 

Hoofdfactoren 

Intake 
Administratief 
Logistiek 
Techniek - Linesync 
Techniek - Wel verbinding, 
geen data 
Techniek - Analyse 
Techniek - Wireless 
Techniek - Terugkoppeling 
Management werkvloer 
Management team Service 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Onderstaande 7 factoren zijn van invloed op jouw dagelijkse functioneren, op het 
dagelijkse functioneren van de afdeling ADSL Service en daarmee op de 
klanttevredenheid. Niet voor elke factor zijn er evenveel verbeterpunten te bedenken. 
Verdeel 100 punten over de 7 factoren. Geef hiermee aan voor welke factoren volgens 
jou er de meeste verbeterpunten zijn om de klanttevredenheid te verbeteren. Voordat 
je de punten gaat verdelen volgt hier een korte uitleg per factor. 

kpn 
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Werkkarakteristieken 
Met de werkkarakteristieken bedoel ik de specifieke eigenschappen van de storingen die 
je behandelt. De werkkarakteristieken zijn van grote invloed op de manier van werken. 
Voor complexe storingen zijn bijvoorbeeld meer vaardigheden nodig en wordt meer 
zelfstandigheid van de storingsanalist vereist. Afhankelijk van de werkkarakteristieken 
kan er voor een bepaalde werkwijze gekozen worden zoals bijvoorbeeld scripting voor 
eenvoudig werk of een meer vrije werkwijze voor complex werk. 

Ondersteunende IT 
De IT hulpmiddelen behoeven weinig uitleg . Dit zijn de hulpmiddelen die je dagelijks 
ondersteunen van ATS tot de verschillende meetapplicaties, SOS, de hardware en de 
ondersteuning door ATOS origin. 

Werkomstandigheden 
Hieronder vallen de omstandigheden op de werkvloer, zoals de indeling van de 
werkvloer, lichtval, geluid, medewerkers per vierkante meter en de klimaatbeheersing op 
de afdeling. 

Andere partijen 
De andere partijen die direct contact hebben met ADSL Service en daarmee dus invloed 
hebben op jou functioneren, zoals KR, MP, SNT, De andere vestiging van ADSL Service en 
de 3e_lijns partijen. 

Aansturing & Controle 
De ondersteuning van supervisor's, teamleiders en het management bij het uitvoeren van 
je taak. 

Werkinstructies 
De bijdrage van de werkinstructies bij het uitvoeren van je taak. 

Opleiding & Training 
De invloed van de opleidingen en trainingen die je gehad hebt (of juist niet) op het 
uitvoeren van je taak. 

13) Verdeel volledig naar eigen inzicht 100 punten over onderstaande 7 factoren . Hoe 
hoger je een factor waardeert hoe meer verbeterpunten jij ziet voor deze factor om 
de klanttevredenheid positief te bei"nvloeden . 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) Werkkarakteristieken 
b) Ondersteunende IT 
c) Werkomstandigheden 
d) Andere partijen 
e) Aansturing & Controle 
f) Werkinstructies 
g) Opleiding & Training 

Kijk nu welke 4 factoren bij jou het hoogst gescoord hebben. Zijn dit bijvoorbeeld 
Werkkarakteristieken, Andere partijen, Werkinstructies en Opleiding & Training dan 
kruis je deze aan bij vraag 14. 

heb je dat gedaan, dan ben je klaar met deel II. Ga naar deel Ill en vul de vragen in 
die je aangekruist hebt bij vraag 14. 

kpn 
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14) Kruis hier alsjeblieft aan welke 4 hoofdfactoren het hoogst gescoord hebben en welke 
deelvragen je dus nu gaat beantwoorden? 

a) Werkkarakteristieken 
b) Ondersteunende IT 
c) Werkomstandigheden 
d) Andere partijen 
e) Aantsturing & Controle 
f) Werkinstructies 
g) Opleiding & Training 

Deel3 

Subfactoren 

Vraag 15 
Vraag 16 
Vraag 17 
Vraag 18 
Vraag 19 
Vraag 20 
Vraag 21 

De 4 vragen die je nu in gaat vullen werken hetzelfde als de vraag die je in deel II 
beantwoord hebt. Je kan 100 punten verdelen over de deelfactoren van die factor. 
Daarmee geef je aan voor welke deelfactoren jij de meeste verbeterpunten ziet om een 
hogere klanttevredenheid te realiseren. De honderd punten mag je weer volledig naar 
eigen inzicht verdelen. Hoe meer punten je aan een subfactor toekent hoe meer 
verbeterpunten jij ziet. 

15) Werkkarakteristieken 
Verdeel 100 punten over de volgende subfactoren. Voor welke subfactor zie jij 
verbeterpunten om de klanttevredenheid positief te bel°nvloeden? 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) Vereiste vaardigheden 
b) Prioriteit taak 
c) Complexiteit taak 
d) Vereiste zelfstandigheid 

16)0nde~teunendeIT 
Verdeel 100 punten over de volgende subfactoren. Voor welke subfactor zie jij 
verbeterpunten om de klanttevredenheid positief te bel°nvloeden? 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) ATS 
b) Meetapplicaties 
c) SOS 
d) ATOS ondersteuning 
e) Hardware 

kpn 
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17) Werkomstandigheden 
Verdeel 100 punten over de volgende subfactoren. Voor welke subfactor zie jij 
verbeterpunten om de klanttevredenheid positief te bei'nvloeden? 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) Medewerkers dichtheid (medewerkers per m2
) 

b) Verlichting en klimaatbeheersing 
c) Scheiding tussen werkplekken (door scheidingswandjes/muren/etc) 
d) Onderlinge afstand tussen medewerkers 
e) Achtergrond geluid 

18) Andere partijen 
Verdeel 100 punten over de volgende subfactoren. Voor welke subfactor zie jij 
verbeterpunten om de klanttevredenheid positief te bei·nvloeden? 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) Andere ASV vestiging 
b) KR 
c) MP 
d) SNT 
e) 3e_lijns partij (vb. OAS/NOC/OT/etc) 

19) Aansturing & Controle 
Verdeel 100 punten over de volgende subfactoren. Voor welke subfactor zie jij 
verbeterpunten om de klanttevredenheid positief te bei·nvloeden? 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) Beschikbaar als je hem/haar nodig hebt 
b) Duidelijk in zijn/haar inhoudelijke aanwijzingen 
c) In het bezit van veel kennis 
d) Goed in het verdelen van werk 
e) Regelmatige controle en feedback op functioneren medewerker 

20) Werkinstructies 
Verdeel 100 punten over de volgende subfactoren. Voor welke subfactor zie jij 
verbeterpunten om de klanttevredenheid positief te bei·nvloeden? 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) Duidelijkheid van de werkwijze 
b) Werkinstructie op een manier te interpreteren 
c) Werkinstructie volledig 
d) Werkinstructie up-to-date 
e) Beschikbaarheid van de werkinstructie 
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21) Opleiding & Training 
Verdeel 100 punten over de volgende subfactoren. Voor welke subfactor zie jij 
verbeterpunten om de klanttevredenheid positief te beYnvloeden? 

Het rode getal onder de vraag geeft aan hoeveel punten je al verdeeld hebt. Blijf 
punten verdelen tot dit rode getal 100 is. 

a) Algemene kennis 
b) Technische kennis 
c) Randapparatuur 
d) Gesprekstechnieken 
e) Werkwijzen 

Dit is het einde van deel Ill en daarmee het einde van de enquete. Hartelijk dank voor 
je bijdrage! 

Druk op de knop om de enquete te versturen. 
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Bijlage 8: Van GAP model afgeleide organisatiekarakteristieken3 

Orqanisation characteristics 
Organisation Fixed Variable 
dimensions 
Structure ■ Few levels between contact ■ Specialisation vs. 

personnel, top management integration of labor 
■ Unit size 
■ Decentralisation of 

power 
Strategy ■ Focus on customers is top priority 

■ Formal process of setting service 
quality goals 

Human Resource ■ Employee/job fit ■ Evaluation and 
Strategies ■ Importance of socialisation process compensation 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 ■ Formality of planning 

systems and control systems 
■ High level of communication ■ Standardisation of tasks 

between contact and operations 
departments 

■ Consistent policies and procedures 
Core values ■ Management commitment to service ■ Degree of perceived 

quality control among contact 
■ Organisation focus on key attributes personel 
■ Continuous improvement 

Skills/technology ■ Technology/job fit ■ Appropriateness of 
training 

3 Uit Horwitz en Neville (1996) 
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Bijlage 9: lnitieel oorzaak-gevolg-diagram ADSL Service 

lnitieel oorzaak-gevolg-diagram ADSL Service Ketenniveau 4 

-------------------, 

I 
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I 
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/\ 
I \ 

I \ 
I \ 

I 
I 

I 
I 

I 

r-------

---------------' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ,!! h. 
I lji 111 
I 1 ' I 
I I L ____________ J 

4 Deze figuur is niet goed leesbaar. Het is a Ileen bedoeld om de realties tussen de verschillende domeinen in 
de ADSL-serviceketen te verduidleijken 
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lnitieel oorzaak-gevolg-diagram ADSL Service niveau Marketing & Ontwikkeling 

,-----------------------------
verantwoorde- Niemand Upgrades/re-
lijkheden niet voorziet leases niet/laat 
belegd of niet problemen ....... gecommuni-

uitPevoerd serviceketen ceerd 

l 
(Product) 

Prio op Beperkingen/ 
manager prio op -- afdelings- ipv ~ 

Mogelijke pro-
~ :......+ Product met 

verkeerde 
op ketenniveau 

blemen geba- fouten 
tarnets 2atall iseerd 

Wisselende 

I 
koers bij 

l vemieuwingen 

Zware 
Commercieel Versnelde --- belang i----. Upgrades/ 

concurrentie overheerst releases 

Wisselende 
samenstelling - Geen leereffect t--

project teams 

Ondoorzichtige 
Kiani kiest - verkeerde t--

markt 
product 

Toename 
instroom 

Problemen le lijn 
Historie KPN compatibiliteit 

software p Complex 
installatie-

pakket 

Steeds meer Zelfhelpinfo 
Toename 
instroom -functionaliteite beperkt 

2e lijn 
n beschikbaar 

Vee! 
werkzaam-
heden aan 

ADSL netwerk 

---------------------------------
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lnitieel oorzaak-gevolg-diagram ADSL Service niveau 1 e lijn 
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administratie 
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kpn 
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lnitieel oorzaak-gevolg-diagram ADSL Service niveau 3e lijn 

-----------------------------------~ 

Slechte 
communicatie 
met 3e part. 

SLA' s 
Problemen met 

3e partijen 

Conflict "oude" I 
I 

vs. "nieuwe" 1 
wereld I I ______ _. I 
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------------------------------------' 
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Bijlage 10: Procesbeschrijving ADSL-keten 

Overzicht 1· 2·3· lijn ADSL Klantklachtafhandeling (versie 5-1-2006) ADSL Service 

~---le_u_JN __ ____,I ~I ___ 2e_u_JN __ ____,I ~I ___ 3e_u_JN __ ____, 

---------------, I Klant' : I 
I • Serviceverzoek 

~---- I 
I ------ Interface: 

telefoon - - - - I 

l ' lijn SNT/ISP ADSL: 

lngang klant 
l e analyse 

Tools: 
SOS I jouw mening 
ATS > ticketsysteem 
Columbus > emailproblemen 
IKK > portering, monteursbezoek 
BaaN landelijke lookup > pakket 
verzending 
LADIDA > dienstgenerieke storingen 

Servicedesk 2' lijn Planet/HetNet: 
Storingen ADSL Planet/HetNet klanten 

BSD VIP ingang: 
lngang VIP klanten 020-4842500 

Interface: 
ATS/Tel 

,---------------
1 --·-~-I i 

I 

lnstallatie/service-monteur 
klantlokatie' : 

---------------1 

2' lijn ADSL Service: 

lngang voor l ' lijn 

Tools: 

Ondersteuning installatiemonteur 
2e analyse & oplossing 
Regiefunctie storingen 

Network Analyser (ADSL) 
Columbus (mail/internet) 
MIP (analyse ADSL) (nog niet) 
BaaN landelijke lookup 
Radius tool 
AWS 
Test opstelling ADSL 
FIATOOL 

1 De klant is levert telefonisch de input voor de r lijn, maar is uiteraard geen onderdeel van die l e lijn. 

3' lijn Planet Technologies (PT): 
Storingen PT domein (verkeerde IP 
adressen, dubbel inloggen, etc) 

3e lijn NOC Monitoring/Transmissie: 
Storingen in NOC Domein 

3e lijn NOC Backbone: 
Storingen Backbone domein 

3e lijn OT: 
Storingen Hoofdverdeler I KABEL 

3e lijn OAS: 
Storingsmonteur klantlokatie 

3e lijn DCC: 
Navraag modemproblemen 

ADSL (overige teams) 
Leveringsteam 
lnfodesk 
Klantreakties 
Multiplay 

2De installatie of service monteur die belt vanaf de klantlocatie levert ook direct input voor de 2e lijn. Dit is een monteur van OAS die daar niet is om een storing te 
verhelpen, maar om bijvoorbeeld ADSL te installeren. - - ., 
L _ ,1 Geen le-lijns partij 

Korte beschrijving ADSL-serviceketen 
Als er een storing optreedt, neemt de klant contact op met de 1 e lijn. De 1 e-lijns 
serviceafdeling probeert de klant zo goed mogelijk te helpen met zijn probleem. Lukt dit 
niet dan wordt de klant doorgestuurd naar de 2e lijn. De 1• lijn maakt daarvoor een ticket 
aan met een omschrijving van de problemen bij de klant. Bij de 2e lijn wordt de klant 
door een medewerker teruggebeld. Deze medewerker heeft meer kennis en middelen tot 
zijn beschikking dan de 1 • lijn en analyseert het probleem van de klant. lndien mogelijk 
wordt het probleem aan de telefoon verholpen. Is het probleem complexer dan wordt 
een derde partij ingeschakeld om het probleem ter plaatse bij de klant of ergens in de 
systemen van KPN te verhelpen. Als het probleem verholpen is wordt dit door de 2e lijn 
teruggekoppeld naar de klant. Het kan gebeuren dat de 2e lijn het probleem niet in een 
keer weet op te lessen. In dat geval wordt het 2•-lijns proces herhaald tot het probleem 
wel verholpen is. Mocht de klant na het doorlopen van het proces klachten hebben dan 
worden ze doorgestuurd naar de afdeling Klantreacties (KR). Zij mogen individuele 
regelen treffen met klanten om de door de storing geleden schade te vergoeden. 

le Lijn 
De 1 • lijn is de verantwoordelijkheid van SNT als de verbinding van de klant nog niet 
gewerkt heeft. Wanneer de verbinding al gewerkt heeft is de 1 • lijn de 
verantwoordelijkheid van iedere Internet Service Provider (ISP) zelf. De ene ISP besteedt 
dit uit aan een callcenter en andere ISP's leveren de service zelf. De 1 • lijn is 
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verantwoordelijk voor het oplossen van prablemen in het klantdomein. Dat wil zeggen 
van de computer van de klant tot het ISRA-punt (zie figuur 1). Macht een klant er met 
hulp van de 1 e lijn toch niet uit komen dan kan via de 2e lijn een monteur gestuurd 
warden. KPN heeft geen directe invloed op de 1e-lijns service partijen. Dit kan vervelende 
gevolgen hebben aangezien zij grate invloed hebben op de instraom van tickets bij de 2e 
lijn. Per week komen er ongeveer 30.000 storingsmeldingen binnen bij de l e lijn en iedere 
storing die zij niet verhelpen komt bij KPN op de 2e lijn terecht. Een goede samenwerking 
tussen 1 e en 2e lijn is dus erg belangrijk. Op dit moment zou dat nog veel beter kunnen. 
Er zijn daarin grate verschillen tussen de 'rode' en 'graene' ISP's. "Groene' ISP's zijn ISP's 
die onderdeel zijn van KPN en 'rode' ISP's zijn dat niet. 

2e Ujn 
De 2e lijn is de afdeling ADSL Service van het AOC. Deze heeft vestigingen in 
'Hertogenbosch en Amsterdam. De 2e lijn is verantwoordelijk voor het analyseren van 
storingen in het KPN domein. Het KPN domein loopt van het ISRA-punt5 tot aan de ISP 
server (zie figuur 1). Als de 2e lijn het prableem geanalyseerd heeft en de oorzaak van de 
storing duidelijk is kan een derde partij aangestuurd warden. 

3 e Lijn 
De 3e partijen in het ADSL-serviceproces zijn OAS, OT, NOC services (monitoring en 
transmissie), NOC Backbone, PT en FIA. In figuur 1 staat onder in de figuur aangegeven 
welke partijen verantwoordelijk zijn voor welk gedeelte van de ADSL-infrastructuur. 

Vcrantwoo rdclijk 

0 
Uitbestced aan A 

s 

: ' 
' ' 
iOTS-S&P : iProd ucc : r•--- ------p . : B8 Support 1 , I 

: : CS Local loop :: iProduce DSL Sen-·icc : : FIA scn•1ce: OTS-S&P BB Sup1>0rt FIA se r\'icc 
-,.:iif"-----------,-r.,.:.1-.....:111:------:+--:••--•::◄ ,--------t~--+: 

: CSMDF : 

0 
T I , 

SU NOC 
(Mo nitori ng, 
Tnrnsmissie) 

-

SU NOC 
(DATA IP) 

Smalban(l.elefonie) 

Breedban4ADSL) 

Combinat~elefonie + ADSL) 

Figuur 1: Schematische weergave ADSL-infrastructuur (KPN, CCweb Intranet pagina, laatst bekeken op 22-12-

2005} 

5 het ISRA-punt is het punt waar de koperleiding de woning binnen komt 
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Bijlage 11: Verantwoordelijkheden en subprocessen ADSL Service 

Organisatie van verantwoordelijkheden 
De vestigingsmanager en teamleiders zijn voor hun vestiging verantwoordelijk voor het 
op hoofdlijnen in de gaten houden van de ticketstromen, het voorspellen van de 
werklast, het hierop afstemmen van de productiecapaciteit en het volledige HRM beleid 
en de uitvoering daarvan. 

De operationele sturing waarvoor de supervisors 
verantwoordelijk zijn houdt onder andere in dat zij de 
ticketstromen van uur tot uur in de gaten houden, de 
medewerkers aansturen, de prestaties van de medewerkers in 
de gaten houden en ieder de kennis en vaardigheden van 
medewerkers toetsen door meeluistersessies. 

Subproces Korte analyse 
De korte analyse (figuur 2) die wordt uigevoerd door de intake 
medewerker, voor tickets waarvan de ADSL verbinding al 
gewerkt heeft, vangt aan met het lezen van de beschrijving die 
in het ATS ticket staat. 

Is de oorzaak uit de beschrijving al volledig duidelijk dan wordt 
het hoofdproces meteen vervolgd en wordt het ticket 
toegewezen aan een activiteit en in bak 'in behandeling' gezet. 

Wanneer de oorzaak niet op te maken is uit de beschrijving dan 
wordt een tweetal metingen uitgevoerd met de meetapplicaties 
Network Analyzer en de MIP18 tool. De resultaten van de 
metingen worden door de medewerker geanalyseerd en zijn 
bevindingen vermeldt hij in het ticket. 

Subproces Analyse 
Het uitgangspunt van de analyse (figuur 3) is de informatie die 
in het ATS ticket staat. Vaak vertrouwt de medewerker hier niet 

op en gaat hij uit van de informatie die hij later direct van de 
klant krijgt. 
Afhankelijk van de activiteit waaraan het ticket is toegewezen, 
wordt het ticket opgepakt door een medewerk~r van team L&R, 
team ADM, team LS, team WV, team ANA of team Wireless. 

Gegevens 
1e lijn 

Metingen 
analyseren 

Gegevens 
analyse 

Ja 

Figuur 2: Procesdiagram 
subproces korte analyse 

leder team is verantwoordelijk voor een bepaald aantal activiteiten. Mocht het ticket al 
een keer geanalyseerd en door een 3e_lijns partij behandeld zijn dan kan het ook iemand 
van team TK zijn die de analyse uitvoert. leder team behandelt een bepaalde categorie 
storingen en heeft daarvoor een eigen aanpak voor de analyse. Tussen de verschillende 
teams kan wel een onderscheid gemaakt worden tussen het soort werk dat men doet. 
Team L&R, LS en WV doen voornamelijk eenvoudig werk. Het werk van de teams Adm, 
ANA en Wireless is complexer van aard. Verder is het nog van belang te zeggen dat elk 
team bij het maken van een analyse de klant belt. 
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Gegevens 
1e lijn en 
evt. Korte 
analyse 

Analyse Team 
Line Sync 

Uitkom
sten 

analyse 

Analyse Team 
Wv 

Analyse Team 
ANA 

A nalyse Team 
\Nireless 
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Figuur 3: Procesdiagram subproces analyse 

Uitkom-
sten 

analyse 

Aanma
ken 

opdracht 
3e partij 

Klant 
bellen 

Opdracht 
inplannen 

lngepland 
e opdracht 

Nee 

Figuur 4: Procesdiagram subproces 
aansturing 3e partij 

Door het uitvragen van de klant wordt getracht inzicht 
te krijgen in de oorzaken van de storing. Mocht de 
klant niet bereikbaar zijn dan wordt nog op twee 
andere dagdelen geprobeerd de klant te bellen en zo 
contact te krijgen. Tickets, waarvan de klant nog niet 
bereikt is, warden in een van de 'SP' bakken gezet om 
opnieuw gebeld te warden. Lukt dit binnen drie 
dagdelen niet dan wordt het ticket gesloten en krijgt 
de klant een brief met de mededeling dat hij niet 
bereikbaar was en weer contact dient op te nemen met 
de 1 e lijn, om zijn storing opnieuw aan te melden. Is de 
klant wel bereikbaar, maar niet op locatie of heeft hij 
geen tijd dan wordt een afspraak ingepland op een 
later tijdstip dat de klant wel op locatie (thuis) is. Het 
ticket wordt dan in de 'bel' bak gezet. De klant wordt 
volgens afspraak teruggebeld. 

De output van het analyseproces wordt door ieder 
team vastgelegd in ATS. Vervolgens wordt vervolgd 
met de volgende activiteit in het 
hoofdproces. 

Subproces 3e partij aansturen 
De medewerker die de analyse 
(figuur 4) verricht heeft, zal, indien 
het probleem na de analyse niet 
verholpen is, op basis van de 
uitkomsten van de analyse bepalen 
welke 3e_lijns partij het probleem op 
moet pakken. Hij maakt een 
opdracht aan voor de betreffende 
3e_lijns partij en geeft daarin 
duidelijk aan wat de uitkomsten zijn 
van zijn analyse en wat hij denkt dat 
er moet gebeuren om de storing te 
verhelpen. Voor OAS wordt een 

Gegevens 
verholpen 

storing 

Bellen 
klant 

Uitleggen 
verlopen 

serviceproces 

opdracht aangemaakt met Figuur 5: Procesdiagram 
M&M007, voor NOC subproces klant informeren 

transmissie/monitoring met 
ASTRID, voor NOC backbone met ASTRID of mail, voor 
DCC per mail of telefoon en voor KR, MP, lnfodesk of 
Levering met ATS. Voor OAS monteurs die op 

klantlocatie moeten gaan kijken belt de medewerker de klant en plant met de klant een 
afspraak in met M&M007 in de agenda van de monteur. Zie voor meer informatie over de 
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3e_lijns partijen en het stukje infrastructuur waar zij verantwoordelijk voor zijn figuur 1 in 
bijlage 10. 

Gegevens 
verholpen 

storing 

Domein 
storing 

bepalen 

Ticket sluiten op 
juiste 

oorzaakcode 

Gesloten 
ticket 

Subproces Klant informeren 
lndien de storing verholpen is, wordt normaal gesproken de klant 
gebeld om deze te informeren over het verloop van het 
storingsafhandelingsproces (figuur 5). Vanwege de hoge werkdruk 
gebeurt dat momenteel ook regelmatig met behulp van het 
versturen van een brief. ldealiter gebeurt dit echter niet, omdat dit 
natuurlijk een onpersoonlijke en dus niet klantvriendelijke methode 
is. Deze stappen worden uiteraard vastgelegd in het ATS systeem. 

Subproces Ticket sluiten op oorzaakcode 
Wanneer de klant op de hoogte is van de verholpen storing bekijkt 
de medewerker in welk domein de oorzaak van de storing heeft 
gelegen en sluit vervolgens het ticket in ATS op de juiste oorzaak- of 
afsluitcode (figuur 6) . Een lijst met alle afsluitcodes is te vinden in 
bijlage 13. 

Figuur 6: Procesdiagram subproces 
ticket sluiten op oorzaakcode 

kpn 
- 23 - TU/e 



Bijlagen Vertrouwelijk 

Bijlage 12: A TS bakken en activiteiten 

Bakkenstructuur ATS: 
Bakkenstructuur 

De onderstaande structuur van bakken is niet leidend voor 
de volgorde van het tid<et door het systeem. Een tid<et 
kan in het hele oplossingstraject in verschillende volgordes 
in bakken terecllt komen, afhankelijk van het verloop van 
de storing en de ondernomen activiteiten. 

In deze bak warden tid<ets 
geplaatst die nog niet 

geanalyseerd zijn 

In een van deze bakken 
komt een tid<et te staan 

wanneer het betreffende 
domein is aangestuurd 

In deze bak komen ock 
tid<ets terecht die staan te 
wachten tot ze naar 3e lijn 

warden doorgestuurd 

In behandeling 
bak 

Domein 
bakken 

In behandeling 

Nieuw 

Actlviteiterc 

De acti-,teten en bakken zijn gedeeltelijk afhankelijk van 
elkaar . De meeste activiteiten kunnen in meerdere bakken 
voorkomen, maar niet in allemaal. Ort is afhankelijk van 
het soort acti-,tert . 

3 SP bakken 

Baibak 

Parkeer bak 

Administratief 

L&R 

In deze bak staan tid<ets 
van klanten die niet 
bereikbaar en in dit dagdeel 
moeten warden teruggebeld 

In deze bak staan tickets van klanten die bereikt 
zijn maar geen tijd hadden of niet op locatie 
waren Met deze klanten is een terugbelafspraak 
gemaakt op een specifiek datum en tijd . 

In deze bak staan tickets die 
aan een dienstgenerieke 
storing of werkzaamheden als 
oorzaak hebben. 

Bak alleen gebruikt door Team Adm 
voor tid<ets die bij een derde partij in 
behandeling staan die geen eigen bak 
heeft. 

Bak alleen gebruikt door Team 
Logistiek vocr tid<ets die bij een derde 
partij in behandeling staan die geen 
eigen bak heeft. 

Historie afgesloten 
tickets 

Activiteiten A TS: 
ACTIVITEITCODE OMSCHRIJVING ACTIEF TEAM ACTIVITEITCODE OMSCHRIJVING 
1 ADM Algemeen J ADM 23 TE Dienstgeneriek 
2 ADM Ana / MIC J ADM 24 TE Error 2000 
3 ADM Ana / MIC2 J ADM 25 TE Escalatie 
4 ADM Bellen TE admin J ADM 26 xTE In behandelino 
5 ADM code 13 J ADM 27 TE Linesvnc 
6 ADM Migratie (T-Pres) J ADM 28 TE Locklijst 
7 ADM Poort bellen J ADM 29 TE Telco -Telco 
8 ADM Spot J ADM 30 TE TK bellen 

ADM T-Aanleg (T- TETK 
9 Pres) J ADM 31 omsteekdienst OT 

xTETK 
10 ADM T-Sloop (T-Pres) J ADM 32 vervolganalyse 
11 ADM T-Sloop+Aanleg J ADM 33 TE Wei verbinding , 

ff-Pres) oeen data 
12 LRAlgemeen J LR 34 TE Wireless 
13 xLR DBG N LR 35 xTE Yorrick 
14 xLR Splitter defect N LR 36 xTE Traag 
15 TE Aansturen ISP J Te 37 TE Mac 
16 TE Aansturen KR J Te 38 ADMAna/PMG 
17 TE Aansturen NOB J Te 39 TE SIP oewiiziod 

SU Mogelijk 
18 TE Aansturen NOC J Te 40 dienstoeneriek 
19 TE Aansturen OAS J Te 41 xSU In behandeling 

ADMAWS 
20 TE Aansturen OT J Te 42 Confioureren 

xTE Aanstu ren TE Aansturen 
21 Smartfix N Te 43 Planhold 
22 TE Analvse J Te 
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ACTIEF TEAM 
J Te 
J Te 
J Te 
N Te 
J Te 
J Te 
J Te 
J Te 

J Te 

N Te 
J Te 

J Te 
N Te 
N Te 
J Te 
J ADM 
J Te 

J Te 
N Te 

J ADM 

J Te 
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Bijlage 13: A TS afsluitcodes storingstickets 

Administratief 
ADM - Administratief 
ADM - Order nog niet geleverd 
ADM - Verkeerde ingang/onterecht doorgezet 
ADM - Klant zegt op/annulering pakket 
ADM - Dubbele melding 
ADM - Afstand tussen klant en centrale te groot 
ADM - Klant reageert niet of te laat 
ADM - Probleem verdwenen tijdens onderzoe 

Klantdomein 
KLT - Bekabeling 
KLT - Klantapparatuur - modem 
KLT - Klantapparatuur - overig PC/netwerkkaart 
KLT - Storing geannuleerd 
KLT - Defect tijdens garantie 
KLT- WLAN installatie 

AOC Service 
AOC - Dienstgenerieke storing 

ISP 
ISP - ISP domein 
ISP - Abuse 
ISP - Planet technologies (KPN-I) 

OT 
OT - OT domein 

NOC 
NOC - NOC domein 
NOC - Bij onderzoek in orde 
NOC - Data/Backbone domein 

OAS 
OAS - In behandeling OAS 
OAS - Ondersteuning monteur 

Projectmatige afsluitcodes 
PRO - Werkzaamheden AOC 
PRO - Werkzaamheden NOC 
PRO - Probleem na generieke upgrade (downgrade/firmware) 

Logistiek 
L&R -Admin 
L&R - Coulance 
L&R - Garantie 
L&R - Geen garantie, geen omruil 
L&R - lnname zonder ruil 
L&R - Nalevering 
L&R - Omruil 
L&R - Splitter defect 
L&R - Onterecht doorgezet 
L&R - Verkeerd/incompleet pakket 
L&R - Geen pakket ontvangen 

kpn 
- 25 -

6 juli 2006 

TU/e 



Bijlagen Vertrouwelijk 

Bjjlage 14: Grafjsche resultaten deelfactoren 
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Bijlage 15: Variantieanalyse (ANOVA) 

Bij het analyseren van de resultaten van de enquete is niet alleen gekeken naar de 
gemiddelden van de factoren. Voor een aantal deelpopulaties binnen ADSL Service is 
gekeken of er significantie verschillen zijn in de gemiddelde scores voor de factoren. De 
deelpopulaties die zijn bekeken zijn: 

■ Medewerkers uit Amsterdam en uit 's Hertogenbosch 
■ Medewerkers die 3, 6, 9 maanden, of langer werkzaam zijn bij ADSL Service 
■ EP (KPN) en AP (Gedetacheerde) medewerkers 
■ Fulltime en Parttime 

Over de hele breedte van het onderzoek gezien zijn er maar negen significante 
verschillen gevonden tussen deelpopulaties. De significante verschillen tussen 
deelpopulaties in de scores van factoren zijn te zien in tabel 1. 

Tabet 1: Significante verschillen tussen deelpopulaties 

Hoofdfactoren: 
'Ondersteunende IT' scoort hoger onder medewerkers in Amsterdam. 
'Aansturing & Controle' scoort hoger onder medewerkers in 's Hertogenbosch. 

Deelfactoren: 

Ondersteunende IT 
Meetapplicaties scoren hoger onder gedetacheerd personeel (AP). 

Aansturing & Controle 

Kennis leidinggevende scoort hoger onder medewerkers in 's Hertogenbosch. 
'Feedback en controle' scoort hoger onder medewerkers in Amsterdam. 

Training & Opleiding 
Mensen met meer ervaring vinden algemene kennis belangrijker 

Werkinstructies 
Parttime medewerkers vinden de werkinstructies moeilijker te interpreteren 

Werkomstandigheden 

Gedetacheerd (AP) personeel vindt de verlichting en klimaatbeheersing slechter dan EP. 

kpn 
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Een grafische weergave van de gemiddelde waarde en de 'standard error' van de hoofd
factoren voor de deelpopula-ties Amsterdam (1) en 's Herto-genbosch (2) zijn te zien in 
figuur 8. De verschillen in de scores tussen de deelpopulaties zijn goed te verklaren. Het 

25 

20 

~ 15 
N 

+ 
C .. • ~ 10 

1,00 

I I 

2,00 

VHtiglng 

Figuur 7: Gemiddelde scores +/- 2*standard error 
hoofdfactoren per vestiging 
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feit dat Aansturing & Controle 
I Werkkmol,te<lstieken hoger scoort in 's Hertogenbosch is 
r ~":'.::::~ bijvoorbeeld te verklaren door het 
r ;:;;::,,"" feit dat in de periode dat de 
J :;;::~::;_ng enquete is afgenomen er door 

vakantie en ziekte steeds maar een 
supervisor op de werkvloer 
aanwezig was op die locatie. 
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De resultaten van de 
variantieanalyse hebben niet geleid 
tot geheel nieuwe inzichten en 
zullen verder niet apart besproken 
warden. 
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Bij lage 16: Analyse gemiddelde lnstroom ADSL Service6 
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Bijlage 17: Werkstructuur in input, processtappen en output 

Binnenkomend 
gesprek 

,---
1 

Inbound sto I 
ringsafhandelin,/ __ J 

Overnemen ldant 
van 19 ljn 

Analyseren 
probleem met 

klant 

Figuur 8: Werkstructuur team inbound 

Input van het inbound proces 

Ja 

Anatyseren 
probleem met 
klanten h~ 

T.AP. 

3e-lijls partj 
~------- aansturenenldant 

informeren 

Storflg en ldant 
mondeing 

overdragen aan 
outbound teamid 

Storing in 
behandeling 
3Mjns partj 

De enige manier waarom er een storing binnen kan komen bij team inbound is direct 
vanaf de 1 e lijn. Zoals aangegeven in sectie 5.1 word en technische tickets door het warm 
doorverbinden niet meer gecategoriseerd, zoals dat in de oude werkwijze werd gedaan 
met de korte analyse. Bijkomend voordeel is dat voldaan wordt aan de wens van de 
medewerkers om afwisselend werk te doen. 

Processtappen van het inbound proces 
De klant wordt "live" overgenomen van een medewerker van de l e lijn. De medewerker 
die de storing aanneemt is verantwoordelijk om het probleem zo snel mogelijk op te 
lossen volgens de vaststaande processtappen. Met bestaande oplossingsmethoden wordt 
samen met de klant naar een oplossing voor het probleem gezocht en indien mogelijk 
wordt het probleem verholpen op afstand en wordt de klant geYnformeerd over de 
oplossing. 

Kan een medewerker het niet oplossen, maar weet hij wel waar de oorzaak ligt, dan 
stuurt hij een 3e-lijns partij aan om het probleem in het KPN domein te laten verhelpen. Is 
dit het geval dan informeert de medewerker de klant hierover en dan houdt zijn 
verantwoordelijkheid voor de storing op en ligt deze bij de aangestuurde 3e-lijns partij 
(voor uitleg 3e-lijns partij zie bijlage 10). 

Komt een medewerker er niet uit en weet hij ook de oorzaak niet, dan roept hij de hulp 
in van een van de op de werkvloer beschikbare techische aanspreekpunten (TAP). Het TAP 
helpt de medewerker met raad en daad om de storing van de klant, die nog steeds aan de 
lijn hangt, te verhelpen. Lossen ze het samen op, dan informeert de medewerker de klant 
over de oplossing. Lukt het ze niet het probleem op te lossen, maar is de oorzaak wel 
bekend, dan wordt op de zelfde manier als zojuist beschreven een 3e-lijns partij 
aangestuurd en wordt de klant hierover geYnformeerd. De verantwoordelijkheid ligt 
vanaf dat moment bij de aangestuurde 3e-lijns partij . 

Komen medewerker en TAP er samen niet uit dan beslist het TAP dat de klant met zijn 
storing mondeling moet worden overgedragen aan de eerste beschikbare medewerker 
van team outbound. Pas op het moment dat de medewerker van team outbound de klant 
aanneemt ligt de verantwoordelijkheid voor de storing niet meer bij de medewerker van 
team inbound. Het overdragen van team inbound naar team outbound is een extra 
schakel in het proces en zoals gebleken is in een six sigma project (met focus op 
doorlooptijden) binnen ADSL Service resulteert dat in een langere doorlooptijd . Het 
overdragen van storingen van team inbound naar team outbound zal daarom alleen bij 
zeer zeldzame storingen, waar zelfs het TAP niet uitkomt, plaatsvinden. 
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Output van het inbound proces 
Het inbound proces kent drie verschillende soorten output. De output kan bestaand uit 
een verholpen storing en een daarover gei"nformeerde klant. Een tweede mogelijkheid is 
dat de output een mondeling overgedragen niet opgeloste storing is. De laatste 
mogelijkheid is dat de output van het proces een niet opgeloste storing is, die uitgezet is 
bij een 3e-lijns partij, omdat de oorzaak ergens anders in het KPN domein ligt. 

Het TAP is in principe een ondersteuning voor onervaren medewerkers. Door natuurlijk 
verloop onder het personeel zal het niet mogelijk zijn alle medewerkers opgeleid te 
hebben voor alle soorten storingen. Om deze nieuwe medewerker die nog kennis en 
vaardigheden mist is het TAP beschikbaar. Normaal opgeleidde medewerkers hebben de 
hulp van het TAP normaal gesproken niet nodig, maar als het nodig is kan dit wel. De 
gevolgen van het TAP voor de besturing zal in de volgende sectie besproken warden. 

Zoals aangegeven in sectie 6.2 heeft het op deze manier inrichten van het proces voor
en nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat met deze werkwijze klanten zoveel mogelijk 
in een keer, het eerste gesprek warden geholpen. Dit zorgt voor kortere doorlooptijden 
en een transparant proces en dat zijn factoren die de klant belangrijk vindt, zoals is 
gebleken uit de analyse (hoofdstuk 5). 
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1 

Outbound sto J 
ringsafhandelin __ .J 
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storing en klant 

Analyseren 
1--------M probieem met 

Outbound 
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Storllg 3e-lijns 
partij retour 

klant 

Nee 

Klant terugbelen 1----~ 

Ja 

Figuur 9: Werkstructuur team outbound 

Input van het outbound proces 

3e-ljns partij 
~-------Maansturenen kJant 

Storing analyseren 
met hulp oolega 
outbound team 

informeren 

Storilg in 
behandeling 
3e-ljns partij 

Klant ilformeren '------------------+- owropk>ssing 

Het inbound proces kent drie verschillende soorten input. De grootste instroom van 
storingen komt uit de outbound buffer. Dit is het overloopmechanisme en vangnet dat is 
ingebouwd om te zorgen dat klanten die niet warm doorverbonden kunnen warden 
vanwege ondercapaciteit op een later moment alsnog geholpen worden. Dit 
overloopmechanisme is een belangrijk voordeel ten opzichte van in sectie 6.2 besproken 
scenario 1 en het belangrijkste argument om voor een werkstructuur met een inbound en 
een outbound proces te kiezen. 

De terugkoppelingen van storingen die behandeld zijn door een 3e-lijns partij worden 
ook afgehandeld door team outbound en vormen de tweede instroom qua volume. 
Mondeling overgedragen tickets vanaf team inbound zullen zelden voorkomen en 
vormen derde en kleinste input van het outbound proces. 

Processtappen van het outbound proces 
De verschillende soorten input van het outbound proces hebben veel processtappen 
gemeen. Daarom zullen ze in willekeurige volgorde besproken warden. 

kpn 
- 31 - TU/e 



Bijlagen Vertrouwelijk 6 juli 2006 

Het meest eenvoudig is het als een storing retour komt van een 3e-lijns partij . De 
medewerker die de retour gemelde storing oppakt controleert of de storing is opgelost. Is 
dit het geval dan belt hij de klant en informeert deze over de oplossing. Voor het gemak 
wordt er in het procesmodel vanuit gegaan dat dit altijd lukt, omdat van elke klant een 
mobiel nummer bekend is. Na het informeren van de klant houdt de 
verantwoordelijkheid van de outbound medewerker op. 

Is de storing na terugkomst van een 3e-lijns partij niet opgelost, dan moet de klant thuis 
teruggebeld worden. Dit is ook de eerste processtap voor tickets die opgepakt worden 
vanuit de outbound buffer. Is de klant niet thuis dan wordt het ticket in de outbound 
buffer geplaatst, om later opnieuw opgepakt te worden. Is de klant wel thuis dan 
analyseert de outbound medewerker samen met de klant met hulp van de bestaande 
oplossingsmethoden de storing. Deze processtap is ook de eerste stap voor de zeldzame 
storingen die mondeling zijn overgenomen van een medewerker van team inbound . 
Uiteraard is over een dergelijke storing al meer informatie bekend door de analyse van 
team inbound . 

Wanneer de medewerker van team inbound de storing met hulp van de klant heeft 
geanalyseerd en opgelost dan informeert hij de klant over de oplossing en houdt 
daarmee zijn verantwoordelijkheid op. 

Is de storing niet opgelost, maar de oorzaak wel bekend, dan wordt de verantwoordelijke 
3e-lijns partij aangestuurd en de klant hierover geYnformeerd. Daarmee ligt de 
verantwoordelijkheid bij de aangestuurde 3e-lijns partij en houdt die van de outbound 
medewerker op. 

Is de storing niet opgelost en is de oorzaak ook niet duidelijk, dan mag de medewerker 
de hulp inroepen van een collega medewerker van team outbound. Samen zullen ze net 
zolang met de klant de storing analyseren, totdat deze opgelost is of de oorzaak duidelijk 
is en een 3e-lijns partij aangestuurd kan worden . In beide gevallen informeert de 
medewerker de klant daarover en houdt zijn verantwoordelijkheid op. 

Output van het outbound proces 
Voor het outbound proces zijn er twee soorten output mogelijk. De storing is opgelost of 
in behandeling bij een derde partij. 
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Bijlage 18: Matrix taken en verantwoordelijkheden processen 
inbound en outbound 
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kpn 
- 33 - TU/e 



Bijlagen Vertrouwelijk 

Bijlage 19: Organigram ADSL Service 
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Bjjlage 20: Vloerplan ADSL Service 's Hertogenbosch Team 
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Bijlage 21: Matrix taken en verantwoordelijkheden dageUjkse 
operationele sturing 

Diverse taken dagelijkse operationele sturing 

Verantwoordelijke 
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Bijlage 22: Capaciteitsberekening inbound en outbound 
medewerkers 

Capaciteitsberekeningen ASV Techniek 

Productiesnelheid: 
1 FTE (Full Time Employee): 
Openingstijden 8.00-22.00 uur: 
Dagen open per week 

EP (±33% medewerkers) 
AP (±67% medewerkers) 
Techniek 

Nettobeschikbare FTE's: 
Nettobeschikbare uren/week: 
Productie 
Pauze 
Opleiding 

Nettobeschikbare uren/week: 
Productie 
Pauze 
Opleiding 

Gem. bezetting op de werkvloer: 
Gem. productie met gegeven bezetting: 
Weekproductie 
Gemiddelde weekinstroom ADSL Service 

Schattingen instroom 
Gemiddelde weekinstroom inbound 
Gemiddelde weekinstroom Outbound 

Gemiddelde weekinstroom 3e lijn retour 
Gemiddelde weekinstroom mondeling overgedragen 
Gemiddelde weekinstroom outbound buffer 

Totale werkpakket inbound en outbound7 

Verhouding werkpakket inbound - outbound 

2 tickets per mdw/uur 
40 uur/week 
14 uur 
7 dagen 

Brute Ziekteverzuim 
(FTE) (Procenten) (FTE) 

19, 1 12,0% 
38,9 20,0% 
58,0 

WEEKBASIS 

48 FTE/week 
100% 1920 uur/week 
86% 1651 uur/week 

4% 80 uur/week 
10% 192 uur/week 

PERWERKDAG 

100% 274 uur/dag 
86% 236 uur/dag 
4% 11 uur/dag 

10% 27 uur/dag 

2,3 
7,8 

10, 1 

17 Medewerkers 
34 tickets per uur 

3302 Tickets 
1931 Tickets 

90% 1738 Tickets 
35% 676 Tickets 

20% 386 Tickets 
5% 97 Tickets 

10% 193 Tickets 

125% 2414 Tickets 
70-30 

7 De totale instroom komt boven de 100% uit, omdat aan bepaalde storingen 'dubbel', oftewel zowel door 
het inbound als het outbound team, wordt gewerkt om de storing op te kunnen lossen 
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Bijlage 23: Berekening overcapaciteit 

Productiesnelheid 2 Tickets/uur 
1 FTE 40 Uur/week 

Totale werkpakket inbound en 
outbound 2414 Tickets/week 

of 1207 Uur/week 

Capaciteit productie 3302 Tickets 
of 1651 Uur/week 

Totale werkpakket inbound en 
outbound (+25% overcapaciteit) 1509 Uur/week 

Overcapaciteit 1651-1509= 142 Uur/week 
of 3,6 FTE 
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Bijlage 24: Capaciteitsberekening supervisors ADSL Service 

Capaciteitsberekeningen ASV 
Techniek 

1 FTE (Full Time Employee) : 
Werktijden 8.00-22.00 uur: 
Dagen open per week: 

EP 
AP 
Supervisors techniek 

Supervisor kwaliteit 
Supervisor logistiek 

I Hoofd Opleidingen ADSL 

Nettobeschikbare FTE's: 
Nettobeschikbare uren/week: 
Pauze 
Beoordeling (60 mdw) 
Operationele sturing werkvloer 
Inbound 
Operationele sturing werkvloer 
Outbound 
lnplannen training 

Nettobeschikbare uren/week: 
Pauze 
Evaluatie (60 mdw) 
Operationele sturing werkvloer 
Inbound 
Operationele sturing werkvloer 
Outbound 
lnplannen training 

kpn 

Bruto 

3,0 
1,0 
4,0 

1,0 
1,0 

0,5 I 

100% 
4% 

22% 

55% 

18% 
1% 

100% 
4% 

22% 

55% 

18% 
1% 

40 uur 
14 uur 
7 dagen 

Ziekteverzuim 
(Procent) (FTE) 

12,0% 0,4 
20,0% 0,2 

0,6 

0, 1 
0,1 

Netto 

2,6 
0,8 
3,4 

0,9 
0,9 

0,11 0,4 I 

WEEKBASIS 
3 FTE/week 

138 uur/week 
6 uur/week 

30 uur/week 

75 uur/week 

25 uur/week 
2 uur/week 

DAGBASIS 
19,7 uur/dag 
0,8 uur/dag 
4,3 uur/dag 

10,7 uur/dag 

3,6 uur/dag 
0,3 uur/dag 
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Bijlage 25: Detailontwerp evaluatie medewerkers 

Evaluatietaken: 
■ lnroosteren gespreksevaluaties en productiviteitscontroles 

De supervisors zijn verantwoordelijk voor het inroosteren van gespreksevaluaties 
en productiviteitscontroles. Hoe vaak de evaluaties en controles plaatsvinden is 
niet in het ontwerp vastgelegd. Het zal op regelmatige basis moeten plaatsvinden. 
Een overweging zou kunnen zijn om mensen die op een lager niveau functioneren 
vaker te evalueren en controleren dan mensen die op een hoger niveau 
functioneren. Blijkt iemand minder te gaan functioneren dan kan de intensiteit van 
de evaluaties en controles bijvoorbeeld weer opgevoerd. De mogelijkheden 
hiervan moeten in de praktijk verder worden uitgewerkt en getest 

■ Gespreksevaluatie en feedback 
De ingeroosterde supervisor kijkt en luistert mee en noteert zijn bevindingen op 
een evaluatieformulier. Na het gesprek krijgt de medewerker feedback 

■ Productiviteitscontrole 
Een supervisor draait een query uit het ticketsysteem en maakt een overzicht van 
de door de medewerker gedraaide productie. Feedback tijdens 
functioneringsgesprek of eerder als het te laag is 

■ Kwartaalevaluatie 
ledere supervisor vult voor iedere medewerker, op basis van zijn eigen op de 
werkvloer verkregen beeld, een kwartaalevaluatieformulier in dat op basis van zes 
factoren een beeld schetst van het functioneren van de medewerker 

■ lnroosteren functioneringsgesprek 
De afdelingsmanagers zijn samen verantwoordelijk om ieder half jaar voor alle 
medewerkers een functioneringsgesprek in te roosteren 

■ Functioneringsgesprek 
In het functioneringsgesprek bespreekt de afdelingsmanager met de medewerker 
aan de hand van zijn dossier zijn functioneren . Tijdens dit gesprek krijgt de 
medewerker onder andere feedback over de resultaten van de in dat halfjaar 
uitgevoerde kwartaalevaluaties en productiviteitscontroles 

■ Verwerken evaluaties in dossier 
De afdelingsmanagers zijn samen verantwoordelijk voor het bijhouden van het 
medewerkersdossier. Hierin wordt bijgehouden op welk niveau iemand 
functioneert, aan welke ontwikkelpunten hij werkt, welke trainingen hij daarvoor 
volgt, welke resultaten hij haalt voor toetsen en hoe zijn ontwikkeling verloopt. De 
supervisors zijn verantwoordelijk om na iedere evaluatie of controle de resultaten 
op het daarvoor bestemde formulier aan te leveren aan de afdelingsmanagers, 
zodat deze opgenomen kunnen worden in het dossier. 
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Evaluatietaken 

Verantwoordelijke 

§: ~ CD (/) 
:::::, < C 
co t~ 

"O 
C/l CD 
3 ~-
Ql < C/l 
:::::, Q 0 

~ 
:. -, 

CD ~ -, 

Medewerker: 
lnroosteren gespreksevaluaties en productiviteitscontroles X 

Evalueren gesprek X 

Geven feedback gesprek X 

Productiviteitscontrole uitvoeren X 

Kwartaalevaluatie invullen X 

lnroosteren functioneringsgesprek X 

Voeren functioneringsgesprek X 

C: Aanleveren info evaluatie of controle voor dossier X 
Cl) 

Verwerken evaluaties in dossier ~ X ns 
I- Supervisor: 

Targets stellen X 

Opstellen en afnemen medewerkersmotivatieonderzoek X 

Verwerken resultaten medewerkersmotivatieonderzoek X 

Kwartaalevaluatie invullen X 

Supervisoroverleg X X X 

lnroosteren functioneringsgesprek X 

Voeren functionerinqsqesprek X 

Bijhouden dossier X 

Gereedschappen voor evaluatietaken: 
• Medewerkers dossier 

Van iedere medewerkers is op dit moment wel een dossier, maar niet zo volledig 
als dat zou moeten zijn. Het nieuwe medewerkersdossier is eigenlijk een 
samenvoeging van alle vormen van evaluatie die in het ontwerp worden 
toegepast. Het dossier kan indien gewenst volledig digitaal bijgehouden worden. 
Dan moet aan alle evaluatietaken toegevoegd worden dat de formulieren digitaal 
worden uitgewerkt 

• Gespreksevaluatieformulier 
In Amsterdam is men bij ADSL Service in het eerste kwartaal van 2006 gestart met 
meeluistersessies. In bijlage 26 is het evaluatieformulier te vinden dat in 
Amsterdam wordt gebruikt. De belangrijkste factor die op dit formulier zijn de 
vragen die horen bij de KIF methodiek. KIF is een methode om de communicatie 
van individuele medewerkers met de klant te verbeteren. Deze vragen kunnen op 
het gespreksevaluatieformulier overgenomen worden. Het gebruik van de 
beschikbare systemen kan ook een op een worden overgenomen van het 
bestaande formulier. Op het formulier moet verder in ieder geval een controlelijst 
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opgenomen worden waarmee het beheersen van de verschillende 
oplossingsmethoden getoetst word. Deze controle lijst zal ontwikkeld moeten 
worden door iemand die alle methoden tot in de puntjes beheerst. 

■ Productiviteitquery 
De productiviteitsquery is een bestaand gereedschap waarmee de 
productiehistorie van een medewerker uit ATS (voor uitleg ATS, zie sectie 5.2) 
gehaald kan worden. Aan dit gereedschap hoeft niks veranderd te worden 

■ Kwartaalevaluatieformulier 
Het kwartaalevaluatieformulier is een formulier dat gebaseerd wordt op een 
formulier dat momenteel halfjaarlijks voor iedere medewerker wordt ingevuld. 
Om beter inzicht te krijgen is het van belang meer meetpunten te hebben en 
daarom zal dit formulier nu ieder kwartaal door alle supervisors worden ingevuld. 
Dit bevordert tevens de intersubjectiviteit van de meting. Op het formulier wordt 
een medewerker beoordeeld op de factoren communiceren, samenwerken, 
coachen, verantwoordelijkheid, analytisch vermogen en klantgerichtheid. Een 
mogelijk voorbeeld van het formulier is te zien in bijlage 27. Het formulier zal nog 
verder uitgewerkt moeten worden, maar dit is een prima uitgangspunt 

■ Feedbackformulier voor elke evaluatie van medewerker 
Voor de gespreksevaluatie en het functioneringsgesprek moeten feedback 
formulieren ontwikkelt worden waarop alle besproken prestaties vermeld staan en 
ook ontwikkelpunten waar de medewerker mee aan de slag kan vermeld staan. 
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Bijlage 26: Gespreksevaluatieformulier ADSL Service Amsterdam 

Naam : 

Afdeling 

Senior : 

Datum 
Foutcodes I Errors aprll me/ }uni 

Beain Q1 # % # % # % Resultaat Q2 
Geen line sync 0 
Wei verbinding, geen data 0 
Trage verbinding 0 
Analyse 0 
Modem 0 
Disconnects 0 
Overige, namelijk: 0 
Gebrulk Tools/_ : aorll me/ }uni 

Begin Q1 # % # % # % Resultaat Q2 
Baan 0 
ATS 0 
MM007 / invoeren bon 0 
MM00?/ wijzigen en of afmelden bon 0 
Astrid / ticket invoeren 0 
Astrid/ ticket opzoeken 0 
MIP7 0 
TIE 0 
MIP 15 Um 18 0 
FIA Tool 0 
Gebruik LDAP 0 
Te Doen 0 
sos 0 
AWS-Analyse 0 
AWS-Configuratie 0 
Overige, namelijk: 0 
KIF: aprll me/ }uni 

Begin Q1 (AJanvana: # % # % # % Resultaat Q2 
Is duidelijk verstaanbaar en open! gesprek correct 0 
lnformeert of gesprek gelegen komt 0 
Vertelt klant doel van het gesprek 0 
Controleert NAW-gegevens nauwkeurig 0 
Voelt "sfeer" van klant goed aan en anticipeert hierop 0 
(A)na/y!e: 0 
Geeft klant voldoende 'ruimte' om verhaal te doen 0 
Stell juiste vragen om klacht te inventariseren en/of up-daten 0 
Vat het verhaal correct samen en doet suggesties 0 
Heeft 'aktieve' luisterhouding en vraagt door 0 
Doet geen 'aannames' en twijfelt niet 0 
tA~nbod: 0 
Draagt oplossing aan op professionele wijze 0 
Gebruikt geen vakjargon en/of systeemtaal 0 
Geeft klant ruimte om te reageren op aanbod 0 
Gebruikt geen commando's gebiedende wijs (doe dit, u moet) 0 
Weet 'slecht'-nieuws gesprek in de hand houden 0 
(A)fslult/ng: 0 
Herhaalt afspraken en toetst of de klant het heeft begrepen 0 
lnformeert of klant tevreden is met afspraken/oplossingen 0 
Bedankt klant voor het gesprek/tijd/aandacht 0 
Wacht tot klant als eerste heeft neergelegd 0 
Noemi tijdens aflsuiting minimaal 1x naam v/d klant 0 
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Bijlage 27: Voorbeeld Kwartaalevaluatieformulier 

Naam medewerker: 

Dit formulier dient ingevuld te worden door alle vier de supervisors. Het gemiddelde van 
de score per supervisor telt als beoordeling. 

Kernwaarden 

Communiceren 
Structureert ideeen en informatie op zodanige wijze en brengt ze zodanig over, dat de 
bedoelde essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen. 

Score per supervisor1 __ 2 __ 3 __ 4 __ Gemiddelde __ 
Samenwerken 
Zoekt samenwerking met anderen en levert een actieve bijdrage aan het formuleren en 
behalen van gemeenschappelijke doelen. 

Score per supervisor1 __ 2 __ 3 __ 4 __ Gemiddelde __ 
Coachen 
Helpt anderen hun capaciteiten te vergroten, hun mogelijkheden optimaal te benutten of 
alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden te herkennen. 

Score per supervisor1 __ 2 __ 3 __ 4 __ Gemiddelde __ 
Verantwoordelijkheid 
Aanvaardt de risico's en neemt de consequenties van gemaakte afspraken; Geeft noch 
anderen, noch de omstandigheden de schuld wanneer doelen niet worden bereikt. 

Score per supervisor1 __ 2 __ 3 __ 4 __ Gemiddelde __ 
Analytisch vermogen 
Ontleedt, binnen een begrensde tijd, een probleem, een situatie of een proces in 
componenten en begrijpt de herkomst en samenhang hiervan. 

Score per supervisor1 __ 2 __ 3 __ 4 __ Gemiddelde __ 
Klantgerichtheid 
Laat zien vanuit het perspectief van de klant/gebruiker te den ken en te handelen; speelt 
in op wensen en problemen van de klant/gebruiker. 

Score per supervisor1 __ 2 __ 3 __ 4 __ Gemiddelde __ 

Score-schaal 
1. Onvoldoende 
2. Redelijk 
3. Voldoende 
4. Goed 
5. Uitmuntend 
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Bijlage 28: Detailontwerp evaluatie supervisors 

Taken evaluatie supervisors: 
• Opstellen en afnemen medewerkers motivatieonderzoek 

Dit is momenteel een taak van de afdelingsmanager en dat blijft zo 
• Verwerken resultaten medewerkers motivatieonderzoek 

De resultaten worden in verband met vertrouwelijkheid door de 
afdelingsmanagers verwerkt 

• Kwartaalevaluatie opstellen per supervisor 
Om goed in de gaten te houden hoe een supervisor functioneert, is het belangrijk 
om net als bij de medewerkers ieder kwartaal een evaluatieformulier in te vullen 
waarin de supervisor op een aantal competenties wordt beoordeeld. Dit kan 

• Supervisor overleg 
Regelmatig zullen supervisors en afdelingsmanagers overleggen om aan de hand 
van de gerealiseerde targets het functioneren van de afdeling en daarnaast het 
eigen functioneren te bespreken 

• Halfjaarlijks functioneringsgesprek 
leder halfjaar zullen de afdelingsmanagers met elke supervisor zijn functioneren 
aan de hand van de targets en kwartaalevaluaties bespreken 

• Bijhouden dossier 
Het bijhouden van het dossier van de supervisor is de verantwoordelijkheid van de 
afdelingsmanagers 

Gereedschappen voor evaluatie supervisors: 
• Targets 

Het eerste moet gebeuren om de supervisors te kunnen beoordelen is aan de hand 
van de nieuwe werkstructuur en bijbehorende besturing targets stellen, waarvoor 
de supervisor verantwoordelijk is. Een aantal voorbeelden hiervoor zijn net al 
genoemd. Doel van de targets is de kwaliteit van het geleverde werk te 
waarborgen 

• Supervisor dossier 
Net als voor de medewerker wordt voor de supervisors ook een dossier 
bijgehouden. Hierin zullen de resultaten van alle evaluaties worden bijgehouden 

• Medewerker motivatieonderzoek met beoordeling supervisor 
Het medewerker motivatieonderzoek is een gereedschap dat nu ook gebruikt 
wordt om de tevredenheid van medewerkers over een breed scala van factoren te 
meten. Het is van belang dat in het onderzoek vragen worden opgenomen over 
het functioneren van elke individuele supervisor om gerichte informatie te krijgen 
over hun functioneren. Het onderzoek is en blijft uiteraard vertrouwelijk en 
anoniem 

• Kwartaalevaluatieformulier 
Hier zal nog een formulier voor ontwikkelt moeten worden aan de hand van de 
competenties die vereist zijn voor een supervisor 
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Bijlage 29: Kennisgebieden opleidingsprogramma 

1. lnleiding 
a. KPN algemeen 
b. AOC algemeen 
c. AOC CC Service 

2. Cursus Lijn Synchronisatie 
a. Lijn Synchronisatie 
b. Bekabeling 
c. Mip7-A, 4-Tel 
d. NWA inleiding (first pass) 
e. AWS inleiding 
f. Baan inleiding 

3. Cursus ATS 
a. Sorteren tickets 
b. Verwerken tickets (toewijzen, doorzetten, overdragen, afspraken, enz) 
c. Sluiten tickets (wanneer, waarop, hoe) 
d. Aanmaken tickets 2e-lijn (wanneer, waarop, hoe) 
e. Zoeken tickets 

4. KIF training 

5. Cursus BAAN 

6. Cursus EtherneUMultipc-modem 
a.ST Home 

a 1. I nstallatie met/zonder cd 
a2 Deinstallatie met/zonder cd 
a3 lnstellingen computer/modem 
a4 Modemspecifieke problemen 

b ST 510 
b1. lnstallatie meUzonder cd 
b2. Deinstallatie meUzonder cd 
b3. lnstellingen computer/modem 
b4. Modemspecifieke problemen 

C. ST 546 gelood 
c1 . lnstallatie meUzonder cd 
c2. Deinstallatie meUzonder cd 
c3. lnstellingen computer/modem 
c4. Modemspecifieke problemen 

d. ST 546 ongelood 
d1 . lnstallatie met/zonder cd 
d2. Deinstallatie meUzonder cd 
d3. lnstellingen computer/modem 
d4. Modemspecifieke problemen 

7. Adsl-1 /-2/-2+ 
a. Verschillen Adsl-1 /-2/-2+ 
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b. NWA-2 (m.b.t. Adsl-1 v.s. Adsl-2) 
c. AWS-2 (m.b.t. Adsl-1 v.s. Adsl-2) 

8. Cursus Trage verbinding/disconnects 
a. Korte herhaling 2 
b. Korte herhaling 7 
c. Cursus Trage verbindingen/disconnects 

9. Cursus Wei verbinding , geen data 
a. lnleiding Wvgd 
b. Radius 
c. Fia-tool 

10. Cursus Connected/Down 
a. lnleiding Connected/Down 
b. Korte herhaling 6 
c. Korte herhaling 9 
d. AWS uitgebreid 

11 . Cursus Wlan 
a.ST 570 

a 1 I nstallatie met/zonder cd 
a2 Deinstallatie met/zonder cd 
a3 Wireless Zero Config 
a4 lnstellingen computer/modem 
a5 Modemspecifieke problemen 

b.ST 580 
b1. lnstallatie met/zonder cd 
b2. Deinstallatie met/zonder cd 
b3. Wireless Zero Config 
b4. lnstellingen computer/modem 
b5. Modemspecifieke problemen 

C. ST 716 
c1. lnstallatie met/zonder cd 
c2. Deinstallatie met/zonder cd 
c3. Wireless Zero Config 
c4. lnstellingen computer/modem 
c5. Modemspecifieke problemen 

d. Draadloze problemen i.h.a. 

12. Cursus Mac 
a. Mac algemeen (diverse O.S. etc.) 
b. lnstellen inbelverbinding Mac diverse OS 
c. lnstellen ethernetverbinding Mac diverse OS 
d. lnstellen Wlan Mac diverse OS. 
e. Mac specifieke problemen 

13. Aansturen OAS 
a.MM007 
b. Aansturen OAS (verwerken tickets in ATS, rapportage, enz) . 

14. Aansturen OT 
a.TIE 
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b. Aansturen OT (verwerken tickets in ATS, rapportage, terugkoppelingen , enz) . 

15. Aansturen ISP 
a. FIA-tool uitgebreid 
b. Radius uitgebreid 
c. Aansturen ISP (verwerken tickets in ATS, rapportage, terugkoppelingen, enz) 

14.Aansturen NOC 
a.Astrid 
b. AWS uitgebreid 
c. NWA uitgebreid 
d.Aansturen NOC (verwerken tickets in ATS, rapportage, terugkoppelingen , enz) 

15. Aansturen KR 
a. werkinstructie 

16. Cursus Nieuwbak 
a. lnleiding nieuwbak 
b. Toegepaste cursus NWA 
c. Toegepaste cursus MIP15A 
d. Toegepaste cursus MIP18A 

6 juli 2006 
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Bijlage 30: Stappenplan opzetten opleidingsprogramma 

■ Aanstellen opleidingsontwikkelaar ADSL Service 
Het ontwikkelen van leermodules, trainingen en rollenspellen voor hoogwaardig 
technische opleidingen is niet eenvoudig. Om de kwaliteit van de trainingen te 
waarborgen is het belangrijk dat daar iemand mee aan de slag gaat die daarvoor 
is opgeleid (LITERATUUR). Hiervoor is een opleidingsontwikkelaar nodig die voor 
ADSL Service de aan de slag gaat het opleidingsprogramma op te zetten. Vooral in 
het begin zal dit erg veel tijd kosten. Het bijhouden van het programma zal minder 
tijd kosten 

■ Overzicht kennis- en vaardigheidsgebieden als uitgangspunt gebruiken 
Binnen ADSL is recent een document opgesteld met daarin alle kennis- en 
vaardigheidsgebieden die er zijn binnen het werkgebied van ADSL Service. Dit 
document is een perfect uitgangspunt voor het opstellen van het 
opleidingsprogramma. Het overzicht van alle kennis- en vaardigheidsgebieden is 
te zien in bijlage 30 

■ Samenstellen opleidingsprogramma 
Het opstellen van het opleidingsprogramma za l vooral bestaan uit het omzetten 
van het beschikbare materiaal in behapbare stukken . Er is heel veel technische 
informatie, informatie over oplossingstechnieken, materiaal voor 
communicatietrainingen, enzovoort. Daar zal een logisch geheel van gemaakt 
moeten worden. 

o Niveaus definieren 
Allereerst zullen er niveaus gedefinieerd moeten worden . Men kan hierbij 
bijvoorbeeld denken aan niveaus zoals: van onvoldoende, redelijk, 
voldoende, goed, uitmuntend . Het functioneren van medewerkers op 
verschillende kennis- en vaardigheidsgebieden kan uitgedrukt worden in 
deze niveaus. Door verschillende niveaus te erkennen kan de ontwikkeling 
in het functioneren van mensen meer diepte gegeven worden. Het 
erkennen van meerdere niveaus geeft medewerkers een doel om naartoe te 
werken en de supervisors een schaal om het functioneren van de 
medewerker aan te geven. De schaalniveaus zullen bij alle evaluaties voor 
medewerkers de standaard zijn om het functioneringsniveau aan te geven 
op een bepaald gebied. Het aanbrengen van functioneringsniveaus biedt 
het management ook de mogelijkheid om beloningen, in welke vorm dan 
ook, te hangen aan het verbeteren van het eigen functioneren dat 
inzichtelijk is gemaakt door het aanbrengen van niveaus 

o Opstellen theoriemodules voor zelfstudie 
Om het mogelijk te maken dat medewerkers ook in hun eigen tijd aan hun 
ontwikkeling kunnen werken is het noodzakelijk dat de kennis en 
vaardigheden uitgewerkt worden in theoriemodules voor zelfstudie 

o Presentaties 
Naast de theoretisch stof wordt er ook in presentatievorm studiemateriaal 
uitgewerkt zodat klassikaal in de opleidingsruimte hun kennis en 
vaardigheden kunnen vergroten. Tot op heden was dit de enige vorm van 
opleiding die werd gegeven. Presentaties zijn een prima manier om aan 
grote groepen tegelijk een onderwerp onder de aandacht te brengen, maar 
voor het behandelen van specifieke technische onderwerpen zijn ze minder 
geschikt. 

o Rollenspelen 
Een goede manier om op een leuke manier met problematiek uit de 
dagelijkse werksituatie aan de slag te gaan is een rollenspel. Situaties 
kunnen beter tout gaan in het opleidingslokaal dan met een klant aan de 
lijn. Het uitwerken van rollenspelen met waarheidsgetrouwe oefensituaties 
is een belangrijk onderdeel van het opleidingprogramma 

kpn 
-49 - TU/e 



Bijlagen Vertrouwelijk 6 juli 2006 

o Toetsingsmomenten 
De evaluaties geven een goed beeld van het niveau van de vaardigheden 
van de medewerkers. Om te toetsen of een medewerker qua kennis nog op 
zijn niveau zit zullen er toetsingsmomenten ingesteld worden. Wanneer 
deze plaatsvinden zal nader uitgezocht moeten worden in de praktijk. Een 
mogelijkheid is om na het volgen van een specifieke trainingen een toets te 
laten maken om het niveau van de medewerker te meten en daarnaast 
bijvoorbeeld twee keer per jaar iedereen een toets te laten maken om te 
testen of alle gewenste kennis nog aanwezig is. 

o Toetsen 

kpn 

Voor de toetsingsmomenten zullen door de opleidingsontwikkelaar 
multiple-choice toetsen ontworpen worden. 
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Bijlage 31: Taken en verantwoordelijkheden opleiding 

Opleidingstaken: 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Vaststellen trainingstraject per medewerker 
ledere medewerker is anders en ontwikkelt zich ook anders. Om een goede 
ontwikkeling van elke medewerker te garanderen moet in overleg met elke 
medewerker een opleidingstraject opgesteld worden. De supervisors zijn 
verantwoordelijkheid om dit met de medewerker op te stellen en aan te passen 
aan zijn ontwikkeling 
Bijhouden en verbeteren opleidingsprogramma 
ADSL is een veranderlijk product, continu worden er nieuwe modems, 
randapparatuur en sofware gel°ntroduceerd. Om te zorgen dat de medewerkers 
voorbereid zijn op alle veranderingen is het van belang het opleidingsprogramma 
up to date te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de supervisor kwaliteit 
om de veranderingen in de gaten te houden en uit te zoeken welke gevolgen dit 
technisch heeft. De opleidingsontwikkelaar moet vervolgens zorgen dat het 
technische verhaal wordt omgezet in opleidingsmateriaal 
lnroosteren trainingen voor medewerkers 
Het inroosteren van de trainingen is de verantwoordelijkheid van de supervisors. 
Er zal een vast opleidingenschema om te zorgen dat duidelijk is voor iedereen 
wanneer er trainingen gegeven worden. Daarbij is dit belangrijk om te zorgen dat 
door de waan van de dag de trainingen er niet bij inschieten 
lnroosteren medewerker/supervisor/gastspreker voor geven presentaties 
Het is de verantwoordelijkheid van de supervisors om te zorgen dat er ook een 
iemand, die zeer bedreven is in het specifieke onderwerp, ingeroosterd word voor 
het geven van de presentatie. Dit kan een medewerker zijn, maar ook een 
supervisor of externe spreker 
Meegeven leermodules 
In het opleidingsprogramma zijn ook theorie modules opgenomen voor zelfstudie. 
Deze worden door de supervisors beheerd en kunnen aan medewerkers mee naar 
huis gegeven worden om in hun eigen tijd te bestuderen 
Geven presentaties 
De presentaties zullen voornamelijk gegeven worden door medewerkers, die het 
betreffende onderwerp goed beheersen. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden 
van de supervisors en eventuele externe sprekers, zoals bijvoorbeeld een monteur 
of ontwikkelaar van een nieuwe modem 
Begeleiden rollenspellen 
Bij het begeleiden van de rollenspellen is het belangrijk dat het iemand is die de 
discussies goed kan leiden en samenvatten. Het is een puur sturende rol. Enige 
inhoudelijke kennis is uiteraard vereist, maar het belangrijkst is is dat het geen 
belerend iemand is die mensen de les gaat lezen. De mensen die het rollenspel 
spelen moeten het samen eens worden over het oplossen van een probleem 
Afnemen en beoordelen toets 
Het afnemen en beoordelen van de toetsen is de verantwoordelijkheid van de 
supervisors 

■ Bijhouden trainingen en toetsen in dossier 
De resultaten van trainingen en toetsen dienen uitgewerkt te worden door de 
supervisors en aan de afdelingsmanager te worden aangeleverd. De 
afdelingsmanager verwerkt deze in het dossier van de medewerker 
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Opleidingstaken 

Verantwoordelijke 
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Ontwi kkeltaken: 

Aanstellen opleidingsontwikkelaar X 

Opstellen opleidingsprogramma X 

Opleidingstaken: 

Vaststellen traininQstraiect per medewerker X X 

lnroosteren traininQ voor medewerkers X 

C: lnroosteren medewerker voor geven 
G> X 
~ presentatie 
CV 
I- MeeQeven theoriemodules X 

Geven presentaties X X X 

Begeleiden rollenspellen X X 

Afnemen toets X 

Beoordelen toets X 

Verwerken trainingen en resultaten toets in 
X X dossier 
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Bijlage 32: Taken en verantwoordelijkheden kwaliteit en 
verbeteringen 

De concrete vaste taken van de supervisor kwaliteit zijn de volgende: 

C 
Q) 

.lll: 
C'U 
I-

■ Zoeken en uitwerken van vernieuwingen/verbeteringen 
Gevonden mogelijkheden tot vernieuwingen en verbeteringen worden door de 
supervisor kwaliteit uitgewerkt en de gevolgen ervan worden in kaart gebracht, 
eventueel met de hulp van medewerkers. 

■ Verwerken vernieuwingen/verbeteringen in oplossingsmethoden/proces 
Op basis van de in kaart gebrachte gevolgen worden de veranderingen verwerkt 
in voorstellen tot verandering in het proces en de oplossingsmethoden. 

■ Communiceren vernieuwing en presentatie naar afdelingsmanager, supervisor 
en opleidingsontwikkelaar 
De voorgestelde veranderingen in proces en/of oplossingsmethoden worden 
voorgelegd aan de afdelingsmanagers, supervisors en opleidingsontwikkelaar. Er 
wordt een beslissing genomen en vervolgens is het de verantwoordelijkheid van 
de opleidingsontwikkelaar om het verder te verwerken in de opleidingen en 
hebben de supervisors en afdelingsmanager ieder hun eigen 
verantwoordelijkheden 

■ Communiceren veranderingen naar hele afdeling 
Op basis van het uitgewerkte voorstel van de supervisor kwaliteit wordt door de 
supervisors en afdelingsmanagers de verandering naar de gehele afdeling 
gecommuniceerd. Via opleidingen kan de verandering ondersteund worden. 
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Zoeken vernieuwingen/verbeteringen X 

Uitwerken vernieuwingen/verbeteringen X X 

Verwerken verandering in 
oplossinQsmethoden/proces X 

Communiceren verandering naar 
afdelingsmanager, supervisors en 
opleidinQsontwikkelaar X 

Communiceren verandering naar hele afdeling X X 
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Bijlage 33: Overzicht implementatiestappen 

lmplementatiestappen 

1 Opstellen informatiedocument supervisors 
2 lnformeren supervisors 
3 Verdelen taken 
4 Opstellen informatiedocument medewerkers 
5 lnfomeren medewerkers 
6 lmplementatie herontwerp 

6a lnvoeren en afstemmen werkstructuur 
Logistiek details 

■ X seconden overloopmechanisme 

■ Extreme tickets parkeren 

■ Volgorde oppakken Outbound team 

Aanpassen ATS aan werkstructuur 
6b lnvoeren en afstemmen besturing 

Werkvloerplan 

■ Herschikken meubilair 

■ Rolladeblokken verwijderen 

■ Lockers plaatsen 

Managementstijl 
■ Huisregels communiceren 

Capaciteitsmanagement 

■ Capaciteitsdetailplanning maken 

Evaluatie 

■ lnstructies evaluatie medewerkers 

■ lnstructies evaluatie supervisors 

■ Gereedschappen evaluatie medewerkers 

■ Gereedschappen evaluatie supervisors 

■ Evaluatie frequentie bepalen 

Opleiding 

■ Opleidingsontwikkelaar aanstellen 

■ Opleidingsprogramma ontwikkelen 

■ Opleiding in dagelijkse structuur 

Kwaliteit en verbetertaken 
■ Supervisor kwaliteit aanstellen 
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Bijlage 34: Projectorganisatie implementatie herontwerp ADSL 
Service 

Marco Heeffer & Alex Wijnhorst 
Projectmanagers 

Luuk Timmermans 
Assistent Projectmanager 
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Teamleden: 
Peter Zijlmans 
Hans Kuijpers 

Wim vd Stokker 
Robert vd Wouw 

Laurens Tisse 
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