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"The aim of marketing is to know and onderstand the customer so 
well the product or service fits him and sells itself. " 
Peter F. Drucker 
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Abstract 

A casestudy is conducted to examine service development practices within technology based 
firms. The research focuses on services in which the serviceprovider takes over part of the 
operations for the customer. The results of the casestudy are used to create guidelines for 
service development practices within technology based firms and is executed for Océ 
Technologies B.V. 
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Management Summary 

Diensten vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving De huidige economie draait 
voor een groot deel op services en de groei in services zet zich voort [Pilat, 2002]. De 
globalisatie van markten en internationalisatie van servicebedrijven zorgen ervoor dat de 
concurrentie binnen de servicesector erg hevig is en constante innovatie in diensten nodig is 
om je als bedrijf te kunnen onderscheiden van de rest. Het ontwikkelen van nieuwe diensten 
wordt is dus cruciaal om concurrerend te blijven [Johnson et al ., 2000; Fitzsimmons and 
Fi tzsimmons, 200 1]. 

De servicesector strekt zich echter verder uit dan de 'pure dienstverleners' zoals banken en 
verzekeraars. Technologische bedrijven zijn namelijk ook actief in dienstverlening. In dit 
onderzoek wordt de ontwikkeling van ' productgebaseerde diensten' onder de loep genomen. 
Dit zijn diensten waarbij activiteiten of hele processen worden uitbesteedt aan een derde partij. 
Het technologische bedrijf levert deze dienst op basis van kennis van het product of de 
technologie die de dienst ondersteunt. 

Bij Océ Technologies B.V., een fabrikant van printtechnologie, levert het bedrijfonderdeel Océ 
Business Services documentmanagementdiensten aan professionele klanten. Dit zijn diensten 
zoals het overnemen van postkamers en het inscannen van archieven. Bij Océ speelt net als bij 
overige technologische bedrijven het probleem dat dienstontwikkeling een minder bekend 
verschijnsel is binnen de onderneming. In het begin van dit onderzoek is dan ook de volgende 
probleemstelling gedefinieerd. 

'Er is bij Océ geen goed beeld wat de bijdrage zou kunnen zijn van de verschillende 
bedrijfsonderdelen bij het ontwikkelen van innovatieve diensten binnen de afdeling Océ 
Business Services te1wijl het ontwikkelen van nieuwe diensten cruciaal is voor OBS om 
concurrerend te blijven' 

Het doel van dit onderzoek is om richtlijnen te geven voor de inrichting van de 
dienstontwikkeling bij Océ. Hiervoor zijn een aantal activiteiten uitgevoerd. Ten eerste is er 
een literatuurstudie uitgevoerd om een aantal succesfactoren af te leiden die bij de inrichting 
van de dienstontwikkeling ene rol spelen. Aan de hand van deze factoren is een interne analyse 
uitgevoerd bij Océ om de situatie wat betreft dienstontwikkeling te beoordelen. Daarnaast is er 
een casestudy gedaan om additionele inzichten uit de praktijk in kaart te brengen. De resultaten 
van beschreven activiteiten zijn hieronder beschreven. 

Literatuurstudie 
Op basis van de literatuur uit de financiële sector is een aantal succesfactoren afgeleid die 
ondanks de verschillen die optreden met de technologische sector een goed aanknopingspunt 
vormen om de si tuatie bij Océ te analyseren. Succesvolle dienstontwikkeling blijkt gerelateerd 
te zijn aan het opstellen van een dienstontwikkelingsstrategie, gebruik van multifunctionele 
teams, een goede kJantoriëntatie, de bedrijfsomgeving en een gestructureerd 
dienstontwikkelingsproces. Daarnaast blijkt binnen technologische bedrijven er een beweging 
gaande is van product richting services. Technologische bedrijven die hierin mee willen 
moeten de klantoriëntatie verbeteren en nieuwe competenties ontwikkelen. 

Interne analyse 
Uit de interne analyse blijkt dat er bij Océ veel dienstactiviteiten plaats vinden. Sterk punt 
hierin is dat bij OBS Den Bosch veel incrementele dienstinnovaties plaatsvinden. Bij OBS 
Venlo wordt vanuit een internationaal perspectief naar de dienstontwikkeling gekeken en bij 
R&D worden ook een aantal kleine dienstprojecten uitgevoerd. Er vindt onderling echter 
beperkte samenwerking plaats tussen deze partijen. Daarnaast blijk uit een vergelijking met de 
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literatuur dat de dienstontwikkeling suboptimaal is ingericht. Daarom wordt er in de casestudy 
gekeken hoe andere bedrijven de dienstontwikkeling inrichten. 

Casestudy's 
In de casestudy's worden een aantal • inzichten uit de literatuur bevestigd. Het gebruik van 
multifunctionele teams in dienstontwikkeling en een goede klantoriëntatie blijkt cruciaal te zijn 
in de dienstontwikkeling. Er zijn echter ook verschillen waargenomen. Gestructureerde 
processen worden alleen in de beginfases van het dienstontwikkelingsproces aangetroffen, 
maar slechts bij twee cases. Toch blijkt dat structurering in deze fases significante voordelen 
met zich mee brengt. Een expliciete strategie met betrekking tot dienstontwikkeling is slechts 
bij één case aangetroffen. Hieruit blijkt dat aan de hand hiervan eenvoudig middelen kunnen 
worden toegewezen aan dienstontwikkeling. Het is echter geen vaste voorwaarde voor succes, 
een impliciete strategie die door het management gesteund wordt fungeert net zo goed. 
Belangrijk is wel om de klant ook in dit proces alls uitgangspunt te nemen. 

Behalve het verklaren van verschillen met de literatuur is met behulp van de casestudy ook een 
aantal criteria opgesteld, die van belang zijn bij de inrichting van de dienstontwikkeling. Deze 
zijn ingedeeld in een aantal bouwstenen voor een effectieve organisatie, die bij de analyse de 
resultaten van de casestudy zijn toegepast. 

011der:.oeksfactor Criteria 
Strategie Compatibel , Ondersteund, Gekoppeld, Expliciet, Lange ge ldigheid, 

Klantgericht, Doelgericht. 
Organisatie Beschikbaarheid kennis, kwaliteit kennis, tijd, kosten. 
Proces Klantbetrokkenheid, Beslissingspunten, Kritische onderbouwing, Formali satie. 
Mensen Multidisciplinariteit , Beslissingsbevoegdheid. 
Middelen Koppeling, Flexibiliteit. 
Cultuur Ooen, flexibel , ondersteunend. 

Ontwerp 
Op basis van de inzichten uit de literatuur, de interne analyse en de casestudy's is onderstaand 
basisontwerp gemaakt, waarmee de dienstontwikkeling van Océ verbeterd kan worden. 

Formaliseren 

Ontwikkeling 

Strategie Vorming 

ldeegenerati e & 
Se lectie 

Concept 
Ontwikkeling 

Test /Pilot 

Per proj,:ct 
lnrkhtE:n 

Strategische 
doelstellingen 

Geselecteerd idee 

Geselecteerd 
Dienstconcept 

Commercialisatie 

Bij de strategievorming moet een strategische: stuurgroep worden opgericht bestaande uit 
management van OBS Den Bosch, OBS Venlo en R&D. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen van een strategisch plan voor de dienstontwikkeling en gebruiken hierbij de kennis 
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van diverse medewerkers binnen Océ en een aantal grote klanten. Er worden middelen 
gereserveerd om dit plan uit te kunnen voeren. In de ideegeneratie en -selectiefase is een 
multidisciplinaire projectgroep bestaande uit medewerkers van OBS Den Bosch, OBS Venlo 
en R&D verantwoordelijk voor het verzamelen van ideeën en beoordelen hiervan. De 
strategische stuurgroep kiest welke ideeën verder worden ontwikkeld. In de 
conceptontwikkelingsfase worden ideeën verder uitgewerkt tot dienstconcepten. De 
projectgroep doet dit en wordt hierin ondersteund door marketing en finance. De 
dienstconcepten worden beoordeeld op criteria en bij goedkeuring wordt de het concept verder 
ontwikkeld. 

Toepassing van het ontwerp kan de knelpunten die optreden in de dienstontwikkeling 
wegnemen of sterk doen verminderen. Het is hierbij wel zaak dat er binnen Océ een aantal 
stappen worden ondernomen. Om de strategie te kunnen vormen moet een strategische meeting 
worden opgezet, grote klanten van OBS worden benaderd en middelen vanuit het R&D budget 
worden vrijgemaakt. Voor succes in de ideegeneratie en -selectiefase moet Océ de 
communicatiekanalen met tussen klant en organisatie verbeteren en de relatie tussen OBS en 
R&D versterken. Het ontwikkelen van criteria om concepten te toetsen en het ontwikkelen van 
een standaardmethode ter ondersteuning hiervan zijn nodig om de conceptontwikkelingsfase 
verder te kunnen structureren. Daarnaast is het belangrijk dat de mogelijkheden om diensten 
met externe partijen te ontwikkelen onderzocht worden en er geïnvesteerd wordt in 
medewerkers. 

Conclusie 
Het basismodel kan in combinatie met de implementatiestappen en de opgestelde criteria 
worden gebruikt om een begin te maken met de verbetering van het dienstontwikkelingsproces. 
Indien de aanbevelingen die bij de implementatie van het ontwerp worden opgevolgd zal naar 
verwachting een aantal knelpunten in de dienstontwikkeling worden verbeterd of 
weggenomen. Allereerst worden strategische richtlijnen helderder. Daarnaast zal de 
samenwerking tussen OBS en R&D toenemen en wordt het dienstontwikkelingsproces beter 
gestructureerd. Omdat middelen nu vanuit R&D beschikbaar worden gesteld is het nu ook 
mogelijk voor OBS om grotere projecten uit te voeren, die voorheen niet bekostigd konden 
worden. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag dat is geschreven ter afronding van de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de fac ulteit Organisational Sciences & Marketing van de Technische 
Uni versiteit van Eindhoven. Hiermee komt een eind aan het afstudeertraject waaraan ik 16 
oktober 2005 ben begonnen. In de afgelopen 9 maanden heb ik net zoals bij de rest van mijn 
uiteindelijk 7 jaar durende studie de gebruikelijke ups en downs mee mogen maken, maar zal 
hier verder niet over uitwijden. 

Na een toevallige ontmoeting met medewerkers van Océ tijdens de wervingsdagen op de TU/e 
belandde ik bij de R&D afdeling in Venlo. Voor een bedrijfskundige een afdeling waar je niet 
zonder meer terecht komt. Vanuit deze afdeling heb ik onderzoek mogen doen naar het proces 
waarmee diensten tot stand komen, vanuit een technologisch perspectief wel te verstaan . 
Behalve het gebrek aan literatuur op dit vlak is het ook niet eenvoudig praktijkvoorbeelden te 
vinden. De aanhouder wint gelukkig in dit geval en vijf bedrij ven hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Bij deze wil ik al le deelnemers van Geveke persluchttechniek, ISS, Ascom B.V. het 
Telematica instituut en Hoekloos hartelijk bedanken voor hun medewerking en enthousiasme 
waarmee ze mij te woord hebben gestaan. Ook wil ik mijn dank uitspreken voor de begeleiding 
die ik mocht ontvangen tijdens het project. Joost bedankt voor de scherpe kritiek op mijn werk. 
Het was vaak echt nodig en bij deze mijn excuses voor het aantal taal fouten dat ik je de 
afgelopen maanden onder ogen heb laten komen. Harold , bedankt voor de dagelijkse 
begeleiding en handige tips op de momenten dat het echt nodig was. Ook Jimme wil ik 
bedanken voor zijn opmerkingen en adviezen tijdens de tussentijdse presentatie en de 
conceptbespreking. 

Bij het lezen van andere afstudeerverslagen heb ik me al tijd afgevraagd waarom mensen hun 
familieleden, kennissen, vriend(in) bedanken, maar het is me nu wel duidelijk. T ijdens het 
afstuderen heb je behal ve inhoudelijke steun nog veel meer hulp nodig. Bij deze wil ik 
allereerst mijn moeder bedanken voor het doorlezen en corrigeren van mijn verslag. Niet een 
geringe taak , zeker niet als je deze midden in de nacht tijdens een vakantie in Sevenum 
uitvoert. Tot slot moet ik nog één persoon in het bijzonder bedanken, die mij gedurende het 
project heeft bijgestaan en mij constant weer kon motiveren of opvrolijken als ik het even niet 
zag zitten. Die mij elke (bijna) e lke ochtend wakker belde (06: 15) om ervoor te zorgen dat ik 
netjes mijn bed ui tkwam en niet nog een uurtje bleef snoozen. Die in haar vrije weekend, 
terwijl ze ook aan het afstuderen is, mijn hok en vuile was omtoverde tot een fri sse kamer en 
volle kast met kleren. Bedankt hiervoor Nandaku, of beter gezegd: Terimah cassi, seratus cium 
untuk malaikat man is kecilku. 
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1 Opdrachtomschrijving 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van de afstudeeropdracht en de context waarin deze 
wordt uitgevoerd geschetst. Doel van het hoofdstuk is om de relevantie van de opdracht te 
benadrukken en tevens een overzicht te geven van de probleemsituatie die aan de opdracht ten 
grondslag ligt. Het hoofdstuk besluit met een aantal onderzoeksvragen die beantwoord 
moeten worden om een oplossing voor de geschetste problematiek te kunnen geven. 

1.1 Bedrijfsbeschrijving en achtergondinformatie 

1.1.1 Océ Technologies 

Océ Technologies B.V. is een onderdeel van Océ N.V. en wereldwijd één van de 
toonaangevende aanbieders van hoogwaardige en innovatieve producten en diensten op het 
gebied van print en documentmanagement voor professionele omgevingen, waar grote 
hoeveelheden documenten verwerkt worden. Océ ontwikkelt en produceert hiervoor in eigen 
beheer geavanceerde technologische apparaten en systemen, die worden ingezet bij de 
productie, distributie en het beheer van documenten. De organisatie is actief in tachtig landen 
en telde in 2005 ruim 24.000 medewerkers. Océ bedient de markt vanuit twee strategische 
businessunits: Digital Document Systems (DOS) en Wide Format Printing Systems (WFPS) 

Wide Format Printing Systems richt zich op de markt van kopiëren en printen voor 
grootformaat. Deze businessunit is opgedeeld in drie andere businessgroepen te weten 
Technical Document Systems, Display Graphic Systems en lmaging Supplies. Digital 
Document Systems richt zich op de markt voor hoogvolume printing en bestaat uit de 
onderdelen Corporate Printing, Commercial Printing, Océ Business Services en Software & 
Professional Services. De afdelingen die betrokken zijn bij deze afstudeeropdracht zijn Group 
Research en Technology (GRT) en Océ Business Services (OBS). GRT is een afdeling binnen 
R&D en houdt zich onder andere bezig met Application Research (AR), het onderzoeken van 
klantomgevingen met als doel het ontdekken van nieuwe toepassingen van diensten of 
producten. 

Océ Business Services houdt zich vooral bezig met het leveren van diensten op het gebied van 
documentmanagement. Bedrijven die besluiten om hun (non-core) business processen uit te 
besteden kunnen terecht bij OBS, die hiervoor een breed scala aan diensten tot haar 
beschikking heeft. Op het organogram in bijlage I zijn alle genoemde afdelingen terug te 
vinden. 

1.1.2 Ontwikkelingen in de markt 

Duidelijk te herkennen ontwikkelingen in de markt voor printtechnologie zijn de toenemende 
digitalisering, een verschuiving van zwart-wit documenten naar kleur en digitale opslag en 
uitwisseling van documenten [Océ 2003] . Naast deze ontwikkelingen is er een algemene trend 
waarneembaar, die ook voor technologische bedrijven gevolgen heeft. De internationalisatie 
en globalisatie van de markt, alsmede de internationalisatie van bedrijven, zorgen ervoor dat 
de concurrentie binnen serv icebedrijven toeneemt. Het ontwikkelen van nieuwe services is 
een absolute noodzaak om binnen deze turbulente omgeving competitief te blijven. [J ohnson 
et al" 2000; Fitzsi mmons and Fitzsimmons, 200 1 ]. De hoge snelheid waarmee technologische 
ontwikkelingen elkaar opvolgen zorgt ervoor dat technologische bedrijven niet meer op basis 
van een goed product alleen kunnen concurreren [Lay and Jung 2002; Menor et aL 2002 ; 
Miller et al. , 2002 ; Oliva and Kall enberg, 2003; Philips et al. , 1999; Wise and Baumgarter. 
1999] . Hierdoor wordt het ontwikkelen van services voor technologische bedrijven dus ook 
steeds belangrijker. Voor technologische bedrijven betekent dit dat zij een verschuiving 



doormaken van een pure producent naar serviceverlener. Een andere ontwikkeling is het 
uitbesteden van activiteiten die niet tot de kern van het bedrijf behoren Hjerbij wordt steeds 
vaker een heel proces uitbesteed in plaats van een aantal losse activiteiten. Dit wordt ook wel 
business process outsourcing (BPO) genoemd. In figuur I is te zien welke activiteiten het 
meest worden uitbesteed en om welke redenen. Uit deze figuur is duidelijk te zien dat 
logistiek en facility management en door ruim 20% van de bedrijven wordt uitbesteed. In de 
volgende paragraaf wordt uitgelegd waarom deze ontwikkeling belangrijk is voor Océ. 
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Figuur 1 :Meest uitbestede activiteiten (bron:www.outsourcing.com) 

1.1.3 Océ Business Services 

60 

De afdeling Océ Business Services (OBS) richt zich op het overnemen van document 
managementprocessen van bedrijven en is ontstaan als reactie op de uitbestedingstrend die 
jaren geleden in gang is gezet. De afgelopen tien jaar is OBS, die onder de businessgroep 
Digital Document Systems valt, uitgegroeid tot een toonaangevende speler in deze markt die 
in 2004 zorgde voor een omzet van €400 miljoen wereldwijd. Wereldwijd beschikt OBS over 
meer dan 1250 klantsites goed voor ruim 8000 arbeidsplaatsen. Mogelijke werkzaamheden op 
deze sites omvatten alle printroom-processen, het bedienen en onderhouden van complete 
copier/printer systemen, machinepark machinemanagement, elektronisch en fysiek archief 
beheer, scannen en postkameractiviteiten . OBS is voortdurend bezig om de winstgevendheid 
van lopende contracten te verbeteren door kostenbeheersing en de invoering van nieuwe 
diensten met hogere toegevoegde waarde [Océ, 2005]. De services worden net als de 
producten verkocht via verkoopmaatschappijen ook wel Operating Companies (OpCo 's) 
genoemd. Over het algemeen heeft elk land zijn eigen OpCo, die bestaat uit drie onderdelen 
WFPS, DOS en OBS. In dit verslag wordt onderscheid gemaakt in het hoofdkantoorgedeelte 
van OBS dat in Venlo is gevestigd en het uitvoerende gedeelte dat in Den Bosch is gevestigd. 
In sommjge gevallen zal ook worden verwezen naar de OpCo. Hierbij wordt het gedeelte van 
de Nederlandse OpCo bedoeld dat OBS Den Bosch ondersteund in haar werkzaamheden. 

1.2 Probleembeschrijving 

Technologische bedrijven zijn in de regel sterk gefocust op het maken van producten en 
goederen. Bij Océ zorgen de ontwikkelingen in de markt er voor dat producten niet meer bij 
uitstek voor de grootste bron van inkomsten zorgen. Er is een duidelijke verschuiving 
merkbaar in de richting van services. De afdeling Océ Business Services realiseert inmjddels 
een winst die 15% uitmaakt van de winst van de totale Océ groep. Voor Océ is het belang om 
diensten te ontwikkelen de afgelopen decennia gegroeid, maar tot op heden is er nog geen 
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duidelijk beeld hoe de dienstontwikkeling ingericht dient te worden. Met andere woorden de 
organisatie groeit niet mee met de verschuiving in inkomsten die momenteel plaatsvindt. 

Vanuit R&D gezien zijn bovenstaande ontwikkelingen van belang aangezien deze afdeling 
van origine producten ontwikkelt. Wat de gevolgen op langere termijn zijn voor R&D en wat 
haar rol in serviceontwikkeling kan zijn, is aanleiding geweest om een afstudeeronderzoek te 
starten naar de inrichting van serviceontwikkeling bij andere bedrijven. 

Bij Océ Technologies B.V. zijn een aantal problemen rondom de serviceontwikkeling. Deze 
problemen concentreren zich vooral rondom services die niet direct met de inbedrijfname of 
het onderhoud van de kopieersystemen te maken hebben. Uit gesprekken met een aantal 
medewerkers van verschillende disciplines van zowel OBS als GRT zijn een aantal 
problemen, symptomen en oorzaken naar voren gekomen. Deze zijn geordend in een 
probleemkluwen, die vervolgens is gecorrigeerd door de betrokken partijen. De 
probleemkluwen is weergegeven in bijlage 2. Wat duidelijk naar voren komt van betrokken 
partijen is dat er geen goede kennis is van hoe op een gestructureerde manier diensten 
ontwikkeld moeten worden. Bij OBS is er geen duidelijke strategische richtlijn om de 
dienstontwikkeling aan te sturen. Hierdoor worden schaalvoordelen misgelopen en worden 
slechts incrementele innovaties gerealiseerd. De klant wordt echter steeds veeleisender en wil 
constant nieuwe en betere oplossingen. De huidige manier van dienstontwikkeling biedt geen 
garantie voor deze continue innovativiteit. Tevens zorgt een gebrek aan formaliteit en 
structuur ervoor dat er onduidelijkheden zijn over wie zich nu bezig moet houden met 
dienstontwikkeling en wie niet. Dit alles leidt tot de volgende probleemstelling: 

'Er is bij Océ geen goed beeld wat de bijdrage zou kunnen zijn van de verschillende 
bedrijjwnderdelen bij het ontwikkelen van innovatieve diensten binnen de afdeling Océ 
Business Services terwijl het ontwikkelen van nieuwe diensten cruciaal is voor OBS om 
concurrerend te blijven, 

1.3 Opdrachtomschrijving 

De opdrachtomschrijving beschrijft datgene wat werkelijk uitgevoerd wordt en is een 
operationalisering van de vraagstelling. Naar aanleiding van gesprekken binnen Océ en 
rekening houdend met de belangen van de TU/e, is de onderstaande opdrachtomschrijving 
opgesteld. 

'Geef een advies tot (her)ontwerp van de organisatie van de dienstontwikkeling bij Océ 
Technologies B.V. toegespitst op de diensten zoals die bij OBS worden aangeboden en geef 
aan wat hierbij de inbreng van de verschillende bedrijfsonderdelen kan zijn.' 

1.4 Onderzoeksvragen en methodologie 

Vanuit de centrale probleemstelling zijn een aantal onderzoeksvragen afgeleid die beantwoord 
moeten worden teneinde een oplossing voor het probleem te realiseren. In deze paragraaf 
worden de onderzoeksvragen tezamen met bijbehorende methodologie behandeld. Daarna 
zullen de randvoorwaarden besproken worden die het onderzoek afbakenen. 

1.4.1 Onderzoeksvragen 

Aan de hand van de volgende vier onderzoeksvragen wordt stap voor stap de probleemstelling 
aangepakt om de geformuleerde opdracht te voltooien. 

• Wat zegt de huidige literatuur over dienstontwikkeling binnen technologisch gedreven 
bedrijven? 

• Wat is de huidige situatie van dienstontwikkeling bij Océ? 
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• Hoe is bij technologische bedrijven de dienstontwikkeling georganiseerd en welke 
bedrijfsonderdelen spelen hier een rol in? 

• Hoe kan met de verkregen inzichten bij Océ de dienstontwikkeling verbeterd worden? 

1.4.2 Methodologie 

l .4.2.1 Huidige stand van zaken literatuur 

In de beginfase van het onderzoek is er een literatuurstudie gedaan gericht op de 
dienstontwikkeling in de technologische sector. In hoofdstuk twee worden de kernpunten 
hiervan beschreven . Hierin wordt een aantal succesfactoren geïdentificeerd die worden 
gebruikt om de situatie van de dienstontwikkeling bij Océ te beoordelen. 

l .4.2.2 Huidige situatie dienstontwikkeling 

In de eerste fase van het onderzoek zijn data verzameld middels het afnemen van orienterende 
interviews en het bestuderen van documenten binnen Océ over dienstontwikkeling. Op basis 
hiervan is een beeld gevormd van de dienstontwikkeling. De situatie is vergeleken met de 
succesfactoren uit hoofdstuk twee om knelpunten en sterke punten van de dienstontwikkeling 
in kaart te brengen. 

Oriënterende interviews 
Er zijn 8 oriënterende interviews gehouden. Een overzicht hiervan en de 
gespreksonderwerpen zijn weergegeven in tabel 1. Van zes interviews zijn de resultaten 
uitgewerkt en ter controle opgestuurd. Van de overige twee interviews is geen verslag 
gemaakt. Deze interviews zijn gebruikt om bevindingen uit eerdere interviews bevestigd te 
krijgen. Naast de interviews is er deelgenomen aan een aantal klantbezoeken, waar het 
ontwikkelen van nieuwe diensten centraal stond. Bij deze twee klantbezoeken is pa,;;sief 
geobserveerd en zijn verder geen interviews afgenomen. 

Elger Bouman Business Development Manager Dienstontwikkeling OBS Den 
OBS Bosch 

Ju ·en Baron Int. Pro ram Mana er (OBS) 
Harold van Garderen Medewerker GRT 
Paul Verle Medewerker GRT R&D en dienstontwikkelin 
Igor Martin Software developer R&D, maar 

actief bij OBS in 
dienstontwikkelin 

Dienstontwikkeling OBS Den 
Bosch 

JaakAegten Operational Manager (OBS) OBS België en 

Hein Timmermans 
Dennis de Graaf 

Overige documenten 

Bel ië 
Medewerker GRT 
Operational Manager segment 
onderwïs (OBS) 

dienstontwikkelin 
R&D en dienstontwikkelin 
Operationele taken OBS sites 

Er zijn twee documenten2 beschikbaar waarin onderzoek is gedaan naar serviceontwikkeljng 
binnen Océ. Het document van Verl eg (2002) is uitgevoerd als afronding van de post 

1 
Operational manager in België is hetzelfde als Segment Manager in Nederland. 

? 
- Verleg. Paul. Diensten en innovatie, Océ Technologies (2002) 

Duijf. Etienne. Ontwikkeling van geproductiseerde diensten innovatie en implementatie van 
diensten bij Océ Technologies B.V. , Océ Technologies (2003) 
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doctorale opleiding Informatie Management & Management en Nieuwe Media aan de 
Universiteit van Amsterdam. Dit verslag behandelt het productiseren van services, wat 
betekent dat men services probeert te ontwikkelen die als een product aan meerdere klanten 
kunnen worden aangeboden. Een vervolgstudie hierop is uitgevoerd door Duijf (2003). In dit 
onderzoek lag de nadruk op het in kaart brengen van de problematiek rondom het 
productiseren van diensten en het doen van aanbevelingen richting Océ aangaande de 
dienstontwikkeling. 

1.4.2.3 Dienstontwikkeling bij technologische bedrijven 

Om meer over de dienstontwikkeling te weten te komen is nader onderzoek nodig. Er zijn een 
aantal onderzoeksmethodes beschikbaar om informatie te verzamelen. Dit deel van het 
onderzoek wordt gekenmerkt door het uitvoeren van een casestudy. In deze paragraaf wordt 
uitgelegd waarom een casestudy wordt uitgevoerd en hoe deze is opgezet. 

Keuze casestudy 
Het onderzoeksonderwerp leent zich goed voor een intensieve holistische aanpak zoals in een 
casestudy. Een holistische aanpak is te verantwoorden wanneer het te onderzoeken 
verschijnsel zich nog niet laat isoleren van de context [Swanborn. 2003]. Dit is voor het 
complexe onderzoeksonderwerp dienstontwikkeling het geval. Een survey valt af omdat deze 
methode vooral gebruikt wordt, wanneer men breedte en generaliseerbaarheid verkiest boven 
diepte en specificiteit. [Verschuren en Doorewaard. 1998] . 

Selectie cases 
Bij het selecteren van bedrijven is rekening gehouden met een aantal factoren. Er is gezocht 
naar bedrijven die in de dienstverlening actief zijn en een technologische achtergrond hebben. 
Streven was om bedrijven te vinden die ook actief zijn in operationele dienstverlening. Dit 
kan betekenen dat de bedrijven taken van de klant uit handen nemen door deze taken 
daadwerkelijk uit te voeren, maar ook diensten, waarbij door een innovatieve oplossing 
bepaalde taken wegvallen, zijn meegenomen in het onderzoek. Omdat in de technologische 
dienstverlening niet altijd de dienstverlener een volledig takenpakket overneemt van de klant 
(zoals bij OBS), is besloten om ook een bedrijf te kiezen dat geen technologische achtergrond 
heeft, maar wel volledig actief is in de operationele dienstverlening. 

Er is als volgt geselecteerd op technologische achtergrond. Alleen bedrijven die een 
technologisch product op de markt hebben gezet en daar zelf de ontwikkeling van hebben 
gedaan of specialistische kennis in huis hebben op het gebied van harde technologie kwamen 
in aanmerking. Een ander criterium dat gebruikt is om bedrijven te selecteren is grootte. De 
omzet van de geselecteerde bedrijven is minimaal €50 miljoen op jaarbasis en het minimaal 
aantal werknemers is 200. Dit lijkt wat klein in vergelijking met Océ, dat ruim 20.000 
werknemers heeft, maar als men kijkt naar alleen OBS zijn het er 8000 in ongeveer 40 landen, 
wat gemiddeld ook uitkomt op zo'n 200 per land. De jaaromzet van OBS is wereldwijd 
ongeveer €800 miljoen. Voor de individuele landen ligt dat uiteraard een stuk lager. 

Er zijn een aantal methodes gebruikt om geschikte bedrijven in kaart te brengen. Via het 
internet is gezocht naar bedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen. Daarnaast zijn 
diverse technologische bedrijven en instellingen gebeld om via de inkoopafdeling 
dienstverleners waarmee contracten zijn afgesloten in kaart te brengen. Er zijn in totaal 
vijftien bedrijven geselecteerd en benaderd, waarvan er uiteindelijk zes mee wilden werken 
aan het onderzoek. Vijf hiervan zijn meegenomen in de casestudy. 

Data verzameling 
De casestudy wordt uitgevoerd bij vijf bedrijven. Er is gekozen om meerdere bedrijven te 
onderzoeken omdat dit de externe validiteit en de constructvaliditeit ten goede komt 
[Swanborn , 2003 ]. De dataverzameling zal plaatsvinden in de vorm van interviews met 
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sleutelpersonen en documentenverzameling. Hiervoor is de volgende benadering gehanteerd. 
Aan de geselecteerde bedrijven is na telefonisch contact te hebben gelegd, een informatieve 
mail verstuurd met daarin de opzet van het onderzoek. Bij positieve reactie hierop is een 
afspraak gemaakt voor een interview. Vervolgens heeft in vier gevallen een face to face 
interview plaatsgevonden en in twee gevallen een telefonisch interview. Één van deze 
telefonische interviews is opgevolgd door een face to face interview De interviews zijn 
uitgevoerd aan de hand van een interviewprotocol om de betrouwbaarheid te waarborgen. Dit 
protocol is opgenomen in bijlage 3. 

Data-analyse 
De analyse van de cases heeft plaatsgevonden aan de hand van een aantal onderzoeksfactoren. 
Omdat in de opdrachtomschrijving verbetering van de organisatie van de dienstontwikkeling 
is opgenomen, zijn modellen voor het effectief besturen van een organisatie als uitgangspunt 
genomen. Een overzicht van frequent toegepaste modellen is gegeven in bijlage 4. Er zijn zes 
aandachtsgebieden af te leiden uit deze modellen namelijk strategie, structuur, cultuur, 
mensen, middelen en resultaten. Vergelijking met de succesfactoren voor dienstontwikkeling 
(bijlage 7) laat zien dat er sterke overeenkomsten zijn tussen deze factoren. Daarom zijn vijf 
van de zes bouwstenen gebruikt bij de analyse, namelijk strategie, structuur, mensen, 
middelen en cultuur3

. De bouwsteen resultaten vertoont overeenkomsten met de succesfactor 
kwaliteit. In de afbakening (1.5) wordt uitgelegd waarom de kwaliteit van diensten en als 
gevolg hiervan de bouwsteen resultaten niet wordt meegnomen in het onderzoek. 

Strategie 
Strategie wordt door Weggeman et. al ( 1997) gezien als de weg waarlangs men de door de 
organisatie geformuleerde doelen wenst te bereiken . Expliciet kan deze zijn vormgegeven in 
een strategisch document waarin heldere doelen, missie en visie een plaats innemen. Volgens 
Twijnsu·a en Gudde4 kan een impliciet aanwezige strategie ook erg effectief zijn. In dit geval 
is er sprake van een ingesleten werkmethode, die niet zo zeer is vastgelegd, maar wel wordt 
uitgevoerd. Bij de analyse zal op beide vormen gelet worden. 

Structuur 
Bij structuur spelen zaken zoals organisatiestructuur en bedrijfsprocessen een rol. Er wordt 
naar de cases gekeken vanuit twee invalshoeken De organisatievorm waarin een dienst 
ontwikkeld wordt en de fases die tijdens het traject worden doorlopen. In het laatste geval ligt 
de nadruk dus op het dienstontwikkelingsproces. Hierbij zijn vijf fases uit de literatuur als 
uitgangspunt genomen, namelijk de ideegeneratie, conceptontwikkeling, ontwikkeling, pilot 
en commercialisatie.5 

Mensen 
In de cases wordt gekeken naar welke mensen bepaalde activieiten uitvoeren. De nadruk ligt 
hierbij vooral op de competenties die deze mensen hebben en in welke fases ze ingezet 
worden. Deze factor zal vooral bij de analyse over de cases heen aan bod komen. De reden 
hiervoor is dat welke mensen betrokken zijn erg projectafhankelijk is en een algemenere 
analyse pas mogelijk is door meerdere cases te vergelijken. 

Middelen 
Onder middelen wordt verstaan de financiële middelen die nodig zijn om de 
dienstontwikkeling te realiseren. Er wordt vooral ingegaan op welke partijen de investeringen 
dragen en niet zozeer op waar deze geldstromen binnen de organisatie vandaan komen. 

3 Aan het eind van hoofdstuk 3 wordt deze keuze nog verder beargumenteerd. 
4 Overgenomen van www.twynstragudde .nl 
5 Overgenomen uil 2.4, vereenvoudigd door businessanalyse en design samen te voegen in 

respectievelijk conceptontwikkeling en ontwikkeling. 
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Cultuur 
In een innovatieve bedrijfscultuur komen nieuwe dienstontwikkelingen beter tot stand. 
Belangrijke factoren die bij een innovatieve bedrijfscultuur een rol spelen, zijn het motiveren 
van het personeel6

, kennisdeling in de organisatie7 en autonomiteit van de werknemer8
• Aan 

de hand van deze factoren is de bedrijfscultuur van de verschillende cases in kaart gebracht. 

Input voor de analyse zijn de uitgewerkte interviews zoals beschreven in het interview
protocol. Nadat deze gecorrigeerd zijn door betrokken partijen worden deze geanalyseerd 
volgens de hiërarchische methode van Verschuren en Doorewaard (1998) waarbij eerst alle 
cases onafhankelijk van elkaar bestudeerd worden aan de hand van bovengenoemde factoren. 
Vervolgens vindt er een vergelijkende analyse plaats over de verschillende cases heen. 

1.4.2.4 Verbetering dienstontwikkeling bij Océ 

In het laatste deel van het onderzoek worden de verkregen resulaten uit de voorgaande 
onderzoeksvragen gebruikt om een advies uit te brengen richting Océ wat betreft de 
dienstontwikkeling. Hiervoor zijn de volgende stappen genomen. 

Interne presentatie 
De resultaten van de casestudy worden gepresenteerd aan een groep medewerkers die eerder 
in het project belang hebben getoond voor de problematiek. Aansluitend aan deze presentatie 
wordt een discussie gevoerd over de toepasbaarheid van dit materiaal op Océ. Behalve deze 
inzichten wordt de presentatie ook gebruikt om draagvlak voor het onderwerp te peilen. 

Opstellen ontwerpcriteria 
Met behulp van de inzichten uit de hoofdstukken vier en vijf worden ontwerpcriteria 
opgesteld. Deze worden ingedeeld in categorieën die overeenkomen met de vijf 
onderzoeksfactoren die ook in de data-analyse gebruikt zijn . 

Ontwerp 
Op basis van de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken wordt in hoofdstuk zes een 
ontwerp voorgesteld ter verbetering van de dienstontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van 
een aantal basis stappen in het dienstontwikkelingsproces, welke worden aangevuld met 
belangrijke aanbevelingen omtrendt de implementatie. 

1.5 Afbakening 

Zoals wellicht uit voorgaande paragrafen al blijkt, ligt de focus in dit rapport voornamelijk op 
dienstontwikkeling vanuit een technologisch perspectief. In de literatuur uit hoofdstuk twee 
zal de keuze voor het gekozen perspectief nog verder onderbouwd worden. Binnen dit gebied 
ligt de nadruk op diensten waarbij een deel van de activiteiten van de klant wordt 
overgenomen door de dienstverlener. Het uitbesteden van onderhoudsdiensten en 
ontwikkelingen hierin worden niet meegenomen, omdat bij Océ de ontwikkeling van 
onderhoudsdiensten al in een ver gevorderd stadium zit. 

Er is bewust gekozen om het onderzoek niet bij identieke bedrijven (concurrenten) uit te 
voeren. De reden hiervoor is dat een diepgaande analyse bij deze bedrijven moeilijk is te 
reali seren zodra men erachter komt dat de ingewonnen informatie dient om een concurrende 
partij te adviseren. Binnen de geschetste omgeving ligt de focus op het begintraject van de 
dienstontwikkeling. Er wordt gekeken naar hoe diensten ontstaan en welke partijen erbij 
betrokken zijn. Aspecten die niet nadrukkelijk worden meegenomen zijn: 

6 Gustafsson et. al" 1999 
7 Lievens en Moenaert . 2000a 
8 Nij hof et. al. 2002 
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De kwaliteit van diensten en methodes/ variabelen om deze te kunnen meten.9 

Het ontwikkelen van criteria om nieuwe diensten te selecteren. 
Daadwerkelijke ontwikkeling, testen en commericaliseren van diensten wordt slechts 
globaal meegenomen. 

9 
De kwaliteit van diensten is een complex onderwerp dat op zichzelf voldoende mogelijkheden biedt 

om een volledig afstudeeronderzoek te vullen. ln dit onderzoek wordt daarom niet direct ingegaan op 
de kwaliteit, maar wordt er van uit gegaan dat het hanteren van een goede methode om diensten te 
ontwikkelen de kwaliteit wel ten goede komt. 
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2 Literatuur dienstontwikkeling 

ln dit hoofdstuk wordt een aantal kerninzichten uit de 1.iteratuur over diensten en 
dienstontwikkeling behandeld. 

2.1 Introductie in diensten 

2.1.1 Belang van diensten 

Diensten vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving De huidige economie draait 
voor een groot deel op services en de groei in services zet zich voort [Pilat. 2000] . De 
globalisatie van markten en internationalisatie van servicebedrijven zorgen ervoor dat de 
concurrentie binnen de servicesector erg hevig is en constante innovatie in diensten nodig is 
om te overleven. Het ontwikkelen van nieuwe diensten wordt daarom gezien als kemfactor 
om concurrerend te blijven [Johnson et al. , 2000: Fi tzsimmons and Fitzsimmons. 2001] . Het 
is volgens Levitt ( 1972) echter beter om te spreken van bedrijven die actief zijn in service in 
plaats van een 'service-industrie'. Technologische bedrijven zijn namelijk ook vaak actief in 
diensten. Snelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het vrijwel onmogelijk 
wordt om op product alleen te concurreren [Windahl et al. , 2004] . Daarnaast zorgt een sterke 
focus op kerncompetenties ervoor dat bedrijven hun secundaire processen uitbesteden aan 
derden, wat mogelijkheden biedt voor (technologische) dienstverleners. 

2.1.2 Definitie van een dienst 

Het belang van dienstontwikkeling is duidelijk, maar wat is een dienst nu precies. Het blijkt 
lastig te zijn om een dienst scherp te definiëren. Vier eigenschappen van diensten worden 
door een significant aantal auteurs 10 gebruikt om een dienst van een product te onderscheiden. 
Deze vier eigenschappen zijn heterogeniteit, onscheidbaarheid, ontastbaarheid en 
vergankelijkheid. Het verschil tussen product en dienst vraagt om een benadering vanuit een 
andere invalshoek zoals de marketingliteratuur [Kotler 2000] . Als uitgangspunt wordt het 
beschrijven van een dienst onderstaande definitie van Gronroos ( 1990;2000) gekozen. 

'Een dienst is een combinatie van processen, systemen, goederen en act1vt1et1en die 
plaatsvinden via interactie tussen klant en dienstverlener waarbij toegevoegde waarde wordt 
gecreeërd voor de klant.' 

2.1.3 Soorten diensten 

Aangezien er verschillende bedrijven zijn die actief zijn in diensten is het nodig om verder 
onderscheid te maken. In de literatuur zijn diverse classificaties te vinden die onderscheid 
proberen aan te brengen tussen deze verschillende soorten. De inhoud van de dienst, de mate 
van klantcontact en het object dat dienst bediend (materiaal of mensen) zijn drie frequent 
voorkomende classificaties. In dit verslag wordt vooral gekeken naar de inhoud van de 
dienst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen pure diensten en productgerelateerde diensten. 
De pure diensten bevatten alleen ontastbare elementen [Johne en Storey, 1998; Matthyssens et 
al. . 1998] en de product gerelateerde diensten bevatten zowel ontastbare als tastbare 
elementen. [Matthysse ns et. al, 1998]. Productgerelateerde diensten kunnen worden 
onderverdeeld in initiële diensten om het product op gang te krijgen , operationele diensten om 

ID Parasuraman. Zci thaml en Bcrry. 1985: ELlgcll en Parkinson. 1993: De Brentani. 1995 : Johne en 
Sto rcy. 1998: Coopcr en Edgctt. 1999: Kot Ier. 2000: FitLsimmons e n Fit zs immons. 200 1: Menor. 
Tatikonda en Sampson. 2002: Alam en Perry. 2002: Kolli as . 2002: Ma. Tseng en Yen. 2002: De 
.J ong en Vermeulen. 2003: Syson e n Pcrks. 2004 
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het product draaiende te houden en additionele diensten om het product of haar output te 
verbeteren. [Groot, 1996: Lay and Nippa 2005]. De pure diensten worden voornamelijk 
aangetroffen bij pure dienstverleners zoals banken en verzekeraars. 

2.2 Dienstontwikkeling 

2.2.1 Innovatie in diensten 

Wanneer spreekt men van een dienstontwikkeling? Er zijn diverse soorten 
dienstontwikkelingen te onderkennen. Sommige auteurs delen dienstontwikkelingen in op 
basis van de mate waarin deze ontwikkeling innovatief is [Cooper and Edgett , 1999: 
Fitzsimmons and Fitzsimmons, 200 1]. Op een schaal die loopt van incrementele tot radicale 
innovatie behoren kostenreducties en kleine serviceverbeteringen tot de eerste categorie en 
'new to the world' services en grote innovaties tot de laatste categorie. Het model van Den 
Hertog en Bi lderbeek (2000) laat zien dat dienstontwikkeling een combinatie is van 
aanpassingen op vier dimensies (dienstconcept, klantinterface, dienstlevermethode en 
technologie). Hoe groter en gevarieerder de aanpassing des te groter de innovatie. 

2.2.2 Modellen van het dienstontwikkelingsproces 

Grofweg gezien zijn er twee soorten modellen die de ontwikkeling van diensten beschrijven. 
De eerste soort zijn de eenvoudige fasemodellen. Deze modellen beschrijven voornamelijk de 
stappen die in het dienstontwikkelingsproces voorkomen. Er zijn een aantal generieke stappen 
te identificeren die in veel modellen terugkomen. [Cowell. 1984: Booz Allen & Hamilton, 
1982: Shostack. 1984: Bowers. 1989: Sheuing & Jo hnson. 1989; Terrill & Middlebrooks. 
1996]. Deze stappen zijn: 

• New service development strategy (Alleen geidentificeerd door Koli as. 2002) 
• ldea generation 
• Concept development 
• Business analysis 
• Development 
• Design 
• Testing and commercialisation 

Modellen die dieper ingaan op het proces waarmee nieuwe diensten tot stand komen worden 
ook wel interactiemodellen genoemd. Een voorbeeld hiervan is het ' process cycle model , van 
John son et. al (2000) dat te zien is in figuur 2. 

Er zijn duidelijk minder hoofdfases te onderkennen en meer stappen die per fase moeten 
worden genomen. In het midden zijn enablers te zien die het proces mogelijk maken . 
Duidelijk te zien is de denkwijze dat het product centraal staat en dat hieromheen met 
systemen, technologie en mensen de dienst uiteindelijk vorm krijgt. Overige 
interactiemodellen zijn prerequisite for service model, customer involvement model , bank of 
America model , service development cycle model en het systematic learning model. Ook deze 
modellen geven een representatie van het dienstontwikkelingsproces. De ontwikkelmodellen 
zijn echter voornamelijk theoreti sche extracties en zijn meestal niet getest in werkelijke 
praktijk-situaties [B ull inger e.a .. 2003] . Daarnaast zijn de modellen vrijwel altijd afkomstig 
uit de financiële sector 12 en gericht op pure diensten. 

12 Zie bijlage 8 
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Figuur 2: Het 'process cycle model' overgenomen van Johnson et al. (2000) 

2.2.3 Succesfactoren in de dienstontwikkeling 

Er is door diverse auteurs de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de succesfactoren in 
dienstontwikkeling en er zijn vijf thema's waarin deze factoren kunnen worden 
onderverdeeld. Dit zijn strategie, klantoriëntatie, processen, mensen en bedrijfsomgeving. 

Strategie 
Diverse auteurs leggen een verband tussen strategie en succesvolle dienstontwikkeling. Johne 
en Storey ( 1999) benadrukken dat een nieuwe service deel uit moet maken van een 
overkoepelende strategie gericht op een duidelijke marktgroep. De Bretani (200 I) geeft aan 
dat hiervoor een match tussen de service en de kerncompetenties en resources van het bedrijf 
cruciaaJ is. 

Klantoriëntatie 
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat het in kaart brengen van de wensen van de klant en 
betere interactie met de klanten de kans op succesvolle diensten vergroot. 13 Onderzoek van 
De Bretani ( 1995 ,200 1 J bevestigt dit en geeft aan dat een goede 'client/need fit' die ontstaat 
door focus op de klant de reden is voor dit succes. 

Processen 
Naast klantoriëntatie wordt het gebruik van formele processen in dienstontwikkeling door 
diverse auteurs 14 genoemd als reden voor succes. Genoemde voordelen van het gebruik van 
een formeel proces zijn snellere ontwikkeling, lager foutpercentage en hogere kans op 
superioriteit. De formele activiteiten richten zich voornamelijk op selecteren en beoordelen 
van ideeën voor nieuwe diensten. Chan et. al. ( 1998) komen echter tot de conclusie weinig 
serviceorganisaties formele systemen gebruiken om de innovatiefunctie te ondersteunen. 

Mensen 
Diverse auteurs benadrukken het belang van mensen in de dienstontwikkeling. Johne and 
Storey ( 1998) en GaJlouj en Weinstein ( 1997) benadrukken dat verschillende competenties 
nodig zijn en het werken in multifunctionele teams de slagingskans verhoogt. Johne ( 1993) en 

13 T homke. 2003: Martin and Hornc. 1995; Gu stafsson et. al. 1999 
14 De Brentani. 1995 ; Van Dijk en Van Ende 2002 
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Debackere et al. ( 1998 ) kennen een cruciale rol toe aan het management om creativiteit te 
bevorderen en het proces te ondersteunen. 

Bedrijfsomgeving 
De cultuur wordt door velen gezien als bepalend voor het innovatieve vermogen binnen de 
organisatie. 15 Een cultuur waarin men visie heeft op dienstontwikkeling, werknemers worden 
gestimuleerd om met nieuwe ideeën te komen, informatie wordt gedeeld door werknemers en 
tot op zekere hoogte autonoom beslissingen mogen worden genomen heeft naar verwachting 
een positieve uitwerking op het aantal dienstinnovaties. 

Sommige auteurs noemen ook kwaliteit als een succesfactor. In dit rapport wordt de 
redenering gevolgd dat een goede kwaliteit het gevolg is van een goed ontwikkelde dienst en 
niet andersom. 16 

2.3 Dienstontwikkeling bij technologische bedrijven 

Zoals in 2.2.2 al is gebleken, komt de meeste literatuur over dienstontwikkeling uit de 
financiële sector. In dit hoofdstuk worden de verschillen tussen beide industrieën uiteengezet 
om de implicaties voor technologische bedrijven in kaart te brengen. 

2.3.1 Technologie en diensten 

Een technologisch bedrijf wordt gedefinieerd al s een firma die een technologie bezit waarmee 
het in staat is producten en diensten te ontwikkelen. 17 Dienstontwikkeling bij technologische 
bedrijven concentreert zich vooral rondom het product. Ze zetten een product op de markt en 
omringen dit met dienstenfuncties hetgeen ook wel service encapsulation genoemd wordt 
[Howell s, 2004] . Er zijn een aantal redenen te noemen waarom deze services afwijken van de 
eerder besproken pure services 18

• Ten eerste zijn productgerelateerde diensten vrijwel altijd 
gericht op business-to-business klanten en zijn pure services vaak ook gericht op 
consumenten. Verder worden pure diensten vaak ontwikkeld door de interne IT-structuur aan 
te passen, terwijl technologische ontwikkeling bij de andere partij juist een belangrijke rol 
speelt. Een gedetailleerdere uitwerking van verschillen tussen beide sectoren is terug te 
vinden in hoofdstuk 4 van de literatuurstudie dat is opgenomen in bijlage 14. 

Een trend die bij product gerelateerde services optreedt, is dat steeds vaker integrale 
oplossingen worden aangeboden die de klant optimaal ondersteunen in haar bedrijfsproces.19 

Voorlopig eindstation in deze beweging is het volledig overnemen van de operaties van de 
klant. Deze stap kan vaak alleen worden gemaakt als de organisatie een sterke positie heeft in 
de onderhoudsdiensten en professionele services. [Oli va en Kall enberg. 2003: Gebauer en 
Fried li. 2005]. Nieuwe diensten die door het inslaan van deze nieuwe weg ontstaan, zijn 
professionele services gericht op het proces van de klant en operationele services. Dit zijn 
diensten die als 'pure diensten' beschouwd kunnen worden omdat ze niet meer direct 
gerelateerd zijn aan het product. In dit verslag wordt hiervoor de term productgebaseerde 
diensten gebruikt. In figuur 3 is de transitie die producenten doormaken weergegeven. Hieruit 
is te zien dat het product duidelijk een minder belangrijke rol gaat spelen en meer als 
toevoeging aan de services wordt gezien in plaats van andersom. 

15 Enncw and Wright. 1990: G ustafsson cl. a l. . 1999: Lievens en Moc naen. 2000a : Nij hof er. al. 2002 
16 

G rönroos. 1990: Rcichc ld en Sas,cr. 1990 
17 Ullcrback cl al.. 1988: Me yer & Robcns. 1988 
18 Als uitgangspunt wordt de fin ancië le sec tor genomen. 
19 SlywotLky. 1996: SlywotLky and Morrison. 1998: Hax and Wilde. 1999: Shanna and Molloy. 1999: 

Wisc and Baum ganncr. 1999: Cornet et nl .. 2000: Shepherd and Ahmed. 2000: Bennett et nl .. 200 1: 
Foote t'/ nl .. 200 1: Galbra iLh. 2002: Sandberg and Werr. 2003. 
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2.3.2 Gevolgen voor technologische bedrijven 

Hoewel er dus bij technologische bedrijven ook een soort van 'pure diens/en' lijken te 
bestaan, ligt de dienstontwikkeling bij technologische bedrijven nog altijd gecompliceerder 
dan bij financiële instellingen. Dit komt door de transitie die moet worden gemaakt richting 
services. Om deze transitie te kunnen maken zullen technologische bedrijven met een aantal 
factoren rekening moeten houden. 

Ten eerste moet de klantoriëntatie verbeterd worden. Galbraith (2002) en Davies (2004) 
geven aan dat bedrijven de focus niet meer op het product moeten leggen, maar op de klant en 
dat goede communicatielijnen tussen klant en serviceverlener hiervoor een absolute noodzaak 
zijn. Berthon el al. ( 1999) voegen toe dat de ontwikkeling van technologie hierin ook een 
belangrijke rol speelt. Een combinatie van nieuwe technologie en scherpe focus op de 
processen van de klant is volgens hem de ideale combinatie. 

Een tweede gevolg voor technologische bedrijven is dat zij nieuwe competenties moeten 
ontwikkelen. Davies (200 1) en Miller et al. (2002) benadrukken dat de huidige technische 
competenties die de hardware en software omringen moeten worden aangevuld met 
operationele competenties om systemen te kunnen onderhouden, financieren en renoveren 
gedurende de gehele life cycle. Shepherd and Ahmed (2002) definiëren nog een aantal andere 
competenties die ontwikkeld moeten worden , namelijk partnering competence, consulting 
competence, application competence en system integration competence. 
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Figuur 3: Transilie van producl naar services door Gebauer en Friedli (2005) 

Partnering is nodig om allianties aan te kunnen gaan, consultancy om een product als dienst te 
verkopen, applicatiekennis is nodig om te begrijpen hoe de klant het product gebruikt en 
systeemintegratie om een hoog serviceniveau te behalen. Philips et al. (1999) definiëren een 
aantal competenties die binnen R&D afdelingen ontwikkeld moeten worden. 

Excellente organisationele- en teamvaardigheden dwars door de organisatie heen. 
Het bereiken van hechte interactie met de klant. 
Goede samenwerking tussen R&D en servicepersoneel. 
Het samenvoegen van product en dienst in integrale oplossingen. 

Oli va and Kal lenberg (2003) voegen hier aan toe dat organisationele principes, structuren en 
processen binnen technologische organisaties moeten worden aangepast. Gebauer and Friedli 
(2005) geven aan dat de transitie sneller gaat als het management een dienstgerichte vi sie 
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ondersteunt en bereid is te investeren in verandering. Daarnaast moet het overige personeel 
bewust worden gemaakt van het belang van diensten. 

2.4 Conclusies literatuur 

In de bestaande literatuur wordt voornamelijk financiële sector onderzocht, die zicht focust op 
de ontwikkeling vanv 'pure diensten ' . In de technologische sector is weinig onderzoek verricht 
naar dienstontwikkeling, maar er zijn sterke indicaties dat het belang van dienstontwikkeling 
ook hier toeneemt. Deze sector wordt gedomineerd door productgerelateerde diensten, die 
rondom het product worden ontwikkeld. Langzaam maar zeker verschuift men echter richting 
integrale oplossingen met als voorlopig eindpunt het overnemen van operationele taken van 
de klant. 

Een focus op strategie, klantoriëntatie, processen, mensen, bedrijfsomgeving en kwaliteit 
blijkt in beide sectoren belangrijk te zijn om succesvolle ontwikkeling van nieuwe diensten te 
ondersteunen. Voor technologische bedrijven echter, betekent dit dat ze een transitie moeten 
ondergaan waarbij de ontwikkeling van nieuwe competenties en diepgaande veranderingen in 
de organisatie nodig zijn. Met de inzichten uit de financiële sector dient daarom voorzichtig te 
worden omgegaan. In dit onderzoek wordt dan ook voornamelijk gekeken naar 
dienstontwikkeling bij bedrijven die een sterke technologische achtergrond hebben en te 
maken hebben met de transitie van product richting services. 
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3 Dienstontwikkeling bij Océ Technologies B.V. 

ln dit hoofdstuk en worden een aantal sterke punten en knelpunten van de dienstontwikkeling 
bij Océ in kaart gebracht. 

3. 1 Dienstacti viteiten binnen Océ 

Océ is op verschillende man ieren actief in services. Er worden diensten rondom de producten 
ontwikkeld die tegelijkertijd met het product worden gelanceerd. Dit zijn voornamelijk 
onderhoudsdiensten, manuals, ontwikkeling van tooling en userinterfaces. Daarnaast wordt er 
op grote schaal applicatiesoftware ontwikkeld om de producten die van de concurrent te 
onderscheiden. De ontwikkeling van deze sterk product gerelateerde diensten is echter al 
lange tijd goed georgani seerd en hier wordt verder niet op ingegaan. De dienstinnovaties die 
bij de OBS plaatsvinden vormen het uitgangspunt voor dit onderzoek. Dit zijn de 
productgebaseerde services waarbij activiteiten op het gebied van documentmanagement 
over worden gedragen aan OBS. In bijlage 13 zijn een aantal recente en lopende 
dienstprojecten opgenomen. Hieruit is te zien dat OBS Venlo, R&D en OBS Den Bosch 
frequent betrokken zijn bij deze ontwikkelingen en daarom wordt aan de hand van deze drie 
partijen de dienstontwikkeling verder onderzocht in de volgende paragrafen.20 

3.2 OBS Venlo 

De dienstontwikkeling vindt plaats door een tweetal international program managers. Zij 
verzamelen klantinformatie van verschillende OpCo 's en kijken welke kansen er liggen voor 
de dienstontwikkeling. Een lijst met dienstonderwerpen wordt opgesteld aan de hand van wat 
bij de verschillende OpCo's gesignaleerd wordt. Al s globale indicatie voor het 
ontwikkeltraject worden de volgende stappen gegeven. Als een idee ontstaat wordt hiervoor 
een business case geschreven. Bij positieve beoordeling van deze case wordt een pilot gedaan 
en deze wordt indien succesvol opgevolgd door invoering van de dienst. 

Analyse dienstontwikkeling OBS Venlo 
In tabel 2 zijn een aantal sterke punten en knelpunten van de dienstontwikkeling 
weergegeven. Een sterk punt van OBS Venlo is dat er wel vanuit een breder perspecti ef naar 
de dienstontwikkeling gekeken wordt. Een recente ontwikkeling E-desk, waarin een standaard 
wordt gelegd om de beschikbare diensten van OpCo 's vi a het intranet aan de klanten aan te 
bieden is door di verse OpCo's geïmplementeerd en versterkt zodoende het dienstenaanbod 
van OBS. Opmerkelijk is dat er slechts een klein aantal mensen werken aan het formuleren 
van dienstonderwerpen die voor Océ als geheel belangrijk zijn om aan te werken. Dit proces 
is ook niet formeel ingericht en in principe besluiten de international business developers in 
overleg met hun baas welke onderwerpen hiervoor in aanmerking komen. Verder blijkt in de 
praktijk dat de aansluiting met de OpCo 's niet eenvoudig is en hierdoor loopt men het risico 
dat ontwikkelde diensten uiteindelijke nooit de markt bereiken. 

20 
De OpCo wordt ook genoemd, maar deze wordt ingeschaald bij OBS Den Bosch omdat de OpCo 
OBS ondersteunt in de dienstontwikkeling. 
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StraJegie 

Klantoriëntatie 

Processen 

Mensen 

Bedrijfsomgeving 

Geen inte rnationale controle 
op opstelle n van de 
dienstontwikkelingsstrategie. 

Actieve inbreng van 
in formatie de OpCo 's in de 
richting van OBS Venl o komt 
niet vaak voor. 
Geen controle op conclusies 
die OBS Venlo uit 
klantbezoeken trekt. 
Het proces waarop 
dienstonderwerpen worden 
gekozen is niet fo rmeel 
ingericht. 

Hierdoor is er: 
• Beperkte kennisuitwisse ling 

tussen (inte rnationale) 
artijen 

Samenwerking met de 
OpCo · s vindt slechts op 
kleine schaal plaats. 

• Er is onl angs gesneden in het 
rsoneelbestand bij OBS. 

• OpCo richt zich meer op 
kortetermijn verbeteringen. 
OBS Venlo op langetermijn 
ontwikkelinoen. 

3.3 OBS Den Bosch 

Er worden strategische onderwerpen 
opgeste ld waarbinnen men aan diensten 
werkt . 

Oriëntatie vindt plaats op internationaal 
nivea u. 

Er wordt een business case opgeste ld bij 
uitwerking van ee n nieuw 
dienstconcept. 

• Er wordt een pilot gebruikt bij het testen 
van een nieuwe dienst. 

• Overbrengen best practiccs tu ssen 
Opco·s 

Commercieel ingeste ld personeel met 
inte resse voor dienstontwikkeling op 
internationaal niveau. 

Richt zich op lange termijn 
verbeteringen. 

ln Den Bosch is de Nederlandse OpCo gevestigd. In hetzelfde gebouw is OBS gevestigd met 
ongeveer zestig man management en staf, dat veel gebruik maakt van tlexwerkplekken 
aangezien veel werk plaatsvindt bij de klant. De OpCo richt zich op zes segmenten: te weten 
Onderwijs, Utilities, Bouw & Engineering, Handel & Industrie, Finance en Overheid & Zorg. 
Binnen deze segmenten werken een segment manager, en sales en operations personeel. Per 
segment zijn er verschillende OBS sites waar op de locatie van de klant diensten worden 
aangeboden. Operational managers hebben de verantwoordelijkheid voor één of meerdere 
sites en een sitemanager stuurt het personeel op de site aan. Dienstontwikkeling vindt plaats 
vanuit een zestal servicelines (Document printing, Mail & Distribution , Creative Services, 
Archiving & Record management, Scanning services en Manage entire document processes). 
Binnen deze service lines zijn er drie business development managers die onder andere 
verantwoordelijk zijn om nieuwe diensten te ontwikkelen. Momenteel is men bezig om deze 
activiteiten meer in te richten op de verschillende segmenten. 

Analyse dienstontwikkeling OBS Den Bosch 
In tabel 3 zijn een aantal sterke punten en knelpunten van de dienstontwikkeling 
weergegeven. De sterke punten in de dienstontwikkeling hebben te maken met het feit dat de 
OpCo het dichtst bij de kJant zit en op deze manier diverse ingangen heeft om informatie van 
de klant in te winnen en ontwikkelingen in de markt te observeren. Dit levert dikwijl s (kleine) 
vernieuwingen op gericht op klantspecifieke problemen en hierdoor wordt de goede relatie 
met de klant versterkt. Opvallend is wel dat ook bij deze afdeling standaardprocessen rondom 
het dienstontwikkelingsproces blijken te ontbreken. Er zijn wel een aantal stappen die over 
het algemeen worden genomen , maar standaardisatie hiervan is niet aan de orde. De kleine 
vernieuwingen zijn gericht op klantspecifieke problemen en toepassing van deze diensten bij 
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andere klanten uit dezelfde of verschillende klantomgevingen is hierdoor lastig te realiseren . 
Verder is het personeel dat dicht bij de klant zit vaak druk met operationele taken en heeft 
slechts beperkte tijd om met innovatie bezig te zijn. 

Strategie 

K/a11torië11tatie 

Processe11 

Me11se11 

Bedrijfsomgevi11g 

3.4 R&D Venlo 

Geen lange termijn strategie met 
betre kking tol dienstontwikkeling. 

Klantcontact personeel zoa ls 
operational managers en site 
managers hebben voora l 
operatione le taken en slechts 
beperkte tijd voor innovaties. 
Klantor iëntatie vindt plaats op 
detai lni veau en richt zic h niet op 
identieke klant 0 roe en. 
Dienstontwikkelingsproces wordt 
adhoc georganiseerd en er zijn 
weinig standaardmethodes die het 
proces onderste unen. 
Tussen OpCo's onderling zijn 
grote verschiUen in de manier 
waarop men met 
dienstontwikkelino om ,aal. 
Er is slechts een klein groepje 
mensen (3-5) beschikbaar om 
constant met innovatie in diensten 
bezi O re zi jn. 
De sterke productgerichte cultuur 
bij Océ strookt soms niet met de 
dienstactiviteiten van de O CO. 

Korte termijn strategie is duidelijk: 
inspelen op de vraag van de klant 
en kleine innovaties reali seren op 
korte termijn . 
Er is veel personeel dat contac t 
met de klant heeft. Verkopers. 
marketingmensen, maar ook IT 
consultants, operational managers 
en segment managers hebben 
vrijwel dage lij ks contact met de 
klant en hebben een goed 
overzicht van de kl antwe nsen. 
Business case, pilot e n 
implementatie zijn processen die 
gebruikt worden bij de 
dienstontwikkeling .. 

Commerciële instelling aangevuld 
met technologische achtergrond en 
visie op het gebied van diensten. 

Innovatief en voldoende 
mogelijkheid om creativitei t te 
ont looien. 

Bij R&D in Venlo werken ongeveer 1250 werknemers. Hiervan zijn er slechts 100 pure 
researchers, 350 ontwikkelaars (development) en 800 engineers. De researchers selecteren de 
juiste dingen waaraan gewerkt moet worden, de ontwikkelaars doen het voorbereidende werk 
en de engineers zorgen uiteindelijk dat de uitgedachte concepten realiteit worden. De afdeling 
GRT houdt zich onder andere bezig met softwareontwikkeling en applicatieontwikkeling. 
Hoofdactiviteit is het onderzoeken van klantomgevingen om mogelijkheden voor nieuwe 
producten of diensten te identificeren. In 2005 is er vanuit GRT een groep van tien mensen 
aangesteld die onderzoek doet naar nieuwe toepassingen van technologie vanuit een diensten 
perspectief. 

Analyse dienstontwikkeling R&D 
In tabel 4 zijn een aantal sterke punten en knelpunten van de dienstontwikkeling 
weergegeven. Technologisch is R&D erg sterk en inmiddel s heeft men enige ervaring met het 
uitvoeren van een aantal dienstprojecten o.a. in samenwerking met OBS. De sterke 
technologische achtergrond is tevens een belangrijk knelpunt. De organisatie is hierdoor sterk 
ingericht op productontwikkeling en het denken in termen van diensten blijft hierdoor 
onderbelicht. Standaardprocessen om de dienstontwikkeling te ondersteunen zijn er dan ook 
niet. De klant die een belangrijke bron is voor nieuwe diensten wordt onvoldoende bereikt 
door R&D en de diensten die in het verleden zijn ontwikkeld, voldeden niet aan de 
verwachtingen. 
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Strategie 

K/antoriëntatie 

Processen 

Mensen 

Bedrijfsomgeving 

Geen duide lijke strategie bekend 
voor de dienstontwikke lin ' · 
Afstand tussen R&D e n de klant is 
groot. 
Klantomgeving wordt slechts door 
enkeling in kaart gebracht bij 
nieuwe dienstontwikke lin°cn. 
Geen formeel proces gebruikt bij 
de dienstontwikke ling. 
Vrijwel volledig ingericht op 
productontwikkeling 

Productgeoriëntccrd en hier lasti g 
van af te bre n en. 
Sterk productgericht. afwijking van 
deze cultuur staat garant voor veel 
te oenwerk.ino . 

3.5 Conclusie situatie dienstontwikkeling 

Vanuit technologi sch perspectief 
zit men wel dicht op de markt. 
Klantsituaties worde n door G RT 
gebruikt als input voor nieuwe 
ideeën 
Enkele experimenten met 
dienstontwikkelingen hebben 
enige kenni s over het 
dienstontwi kkel proces 
o 0 ebouwd. 
Technologisch erg sterk 

Open sfee r met voldoende 
mogelijkheden tot crcalivitcit en 
innovatie. 

Op diverse plaatsen in de organisatie zijn dienstontwikkelingsactiviteiten aan te wijzen. Elk 
van de drie genoemde partijen hebben ieder hun eigen sterktes. OBS Den Bosch heeft sterke 
binding met de klant en de markt en ontwikkelt op korte termijn diverse nieuwe diensten die 
specifieke behoeftes van diverse klanten vervullen. OBS Venlo is sterk in het spotten van 
mogelijkheden op dienstgebied vanuit een internationaal perspectief en het verspreiden van 
kennis over best practices tussen diverse OpCo 's. Er is echter geen sprake van een 
dienstontwikkelingsproces door de hele organisatie heen. OBS Den Bosch is het meest actief 
in dienstontwikkeling, maar de samenwerking met overige partijen is beperkt. De knelpunten 
die uit de in dit hoofdstuk geplaatste tabellen naar voren komen, zijn: 

1. Het ontwikkelproces is niet gestructureerd en informeel. 
2. De productgerichte bedrijfsomgeving beperkt de dienstontwikkeling. 
3. Strategische richtlijnen m.b.t. dienstontwikkelingen bij OBS Venlo zijn niet helder. 
4. Strategie met betrekking tot dienstontwikkeling is bij R&D afwezig. 
5. Strategie bij OBS Den Bosch is gericht op de korte termijn .. 
6. OBS Venlo en R&D hebben slechts in zeer beperkte mate interactie met de klanten en 

weten zodoende niet wat er speelt. 
7. Klantomgeving is niet voor alle partijen even gemakkelijk te onderzoeken. 
8. Er is onvoldoende samenwerking tussen OBS, OpCo en R&D. 

Er is ook een knelpunt dat niet direct met de succesfactoren in verband kan worden gebracht, 
maar wel naar voren kwam uit de gesprekken. 

OBS Den Bosch en Venlo hebben geen toegang tot R&D budget om grote innovaties te 
kunnen financieren. 

Vanuit de literatuur zijn er dus een aantal opmerkingen op de huidige situatie van de 
dienstontwikkeling. In het volgende hoofdstuk zal een aantal praktijksituaties worden 
behandeld om additionele inzichten te verzamelen. 
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4 Casestudy's deel 1: Individuele Case-analyse 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe vanuit de praktijk een antwoord kan worden gegeven op 
de vraag hoe technologische bedrijven de dienstontwikkeling organiseren. Hiervoor is bij een 
vijftal bedrijven een casestudy gedaan. Dit zijn Hoekloos B.V., Ascom B.V., Geveke 
Werktuigbouw, ISS en het Telematica Instituut. In dit hoofdstuk wordt per case 
achtereenvolgens de achtergrond van het bedrijf geschetst, de mate waarin dienstontwikkeling 
plaatsvindt besproken en een individuele analyse gemaakt aan de hand van de vijf factoren 
behandeld in 1.4.2.2. 

4.2 Hoekloos B.V. 

Hoekloos B.V. is onderdeel van Linde AG, één van de zes wereldspelers op het gebied van 
industriële & medische gassen en levert gassen aan de voedingsindustrie, de chemische 
industrie, de metaalindustrie en de medische sector. Hoekloos heeft dochterondernemingen in 
Nederland en België waar zo'n 800 medewerkers in dienst zijn. Binnen Nederland heeft 
Hoekloos haar activiteiten opgesplitst in een viertal businessunits. Tonnage en On-site 
Productie, Industriële & Speciale Gassen Benelux, Medica! en Cryoservice). De gezamenlijke 
omzet in 2005 lag rond de 65 miljoen euro. 

4.2.1 Dienstontwikkeling bij Hoekloos 

De dienstontwikkeling bij Hoekloos is op twee manieren in kaart gebracht. Een telefonisch 
interview met een productmanager Marc Rijkaart van Hoekloos industriële & spec iale gassen 
is afgenomen om de ontwikkeling van de dienst Seccura in kaart te brengen. Uit een face-to
face interview met productmanager Fons van Hove van Hoekloos Medica! is aanvullende 
informatie verzameld. Een tweede telefonisch interview met Marc Rijkaart is gebruikt om de 
bedrijfscultuur in kaart te brengen. 

De dienst Seccura is in Zweden ontwikkeld en is inmiddels in Nederland ook al succesvol 
geïntroduceerd. Het is een dienst die het voorraadbeheer van gascilinders, het aansluiten en 
afkoppelen en de daarbij behorende controletaken van de klant overneemt. De dienst Seccura 
is slechts één van de voorbeelden van succesvolle dienstontwikkelingen. Bij de businessunit 
Hoekloos Medica! , die zich richt op de levering van medische gassen, zijn de afgelopen jaren 
ook een aantal succesvolle diensten gelanceerd. Een overzicht van deze diensten is 
opgenomen in bijlage 8. De vele diensten die in dit overzicht staan weergegeven, zijn 
allemaal het gevolg van een focus op het proces van de klant en zijn oplossingen die rondom 
het product medische gassen zijn ontwikkeld. Kern hierin is het 'total care concept ' waarin 
Hoekloos de totale zorg voor medische gassen overneemt van de klant zodat deze zich op 
haar kernactiviteiten kan richten. 

4.2.2 Strategie 

Hoewel er volgens geïnterviewden niet directe sprake is van een actieve strategie om diensten 
te ontwikkelen beweegt Hoekloos zich wel steeds dichter naar het proces van de klant. Dit is 
te zien in de businessunit industriële en speciale gassen, waar onder andere de dienst Seccura 
onlangs is ingevoerd. Deze dienst richt zich op het overnemen van handelingen die de klant 
vroeger zelf deed. De strategie is dus wellicht niet expliciet vastgelegd, maar uit de 
bedrijfsactiviteiten blijkt dat men wel met dienstontwikkeling bezig is. 

Ook uit andere onderdelen van Hoekloos blijkt dit. Zo is in 1999 een aparte businessunit 
opgericht (Hoekloos Medica!) die zich richt op het aanbieden van een totaalpakket aan 
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afnemers van medische gassen, waarbij voorraadbeheersing, advies over installaties, 
kwaliteitscontroles en andere activiteiten door Hoekloos kunnen worden overgenomen. In 
1999 begint Hoekloos met dit zogenaamde 'total care concept' . Directeur Eugène Hageman 
gaf destijds aan dat het een totaal nieuwe aanpak is in de zorg, waar men nog niet bekend is 
met outsourcing. 21 Met de oprichting van de businessunit maakt Hoekloos dus duidelijk een 
strategische keuze om het dienstenpakket richting de medische klanten uit te breiden en te 
professionaliseren. In de toekomst zal Hoekloos Medica! de naam overnemen van 
moederbedrijf Linde Gas Therapeutics. De visie die achter deze naam schuilt is dat men geen 
gassen verkoopt, maar een therapie aanbiedt. Deze visie onderstreept nogmaals de wil om 
sterke betrokkenheid met de klant na te streven. 

4.2.3 Organisatie 

De organisatie van de dienstontwikkeling is bekeken aan de hand van de ontwikkelde dienst 
Seccura. De dienst is ontwikkeld in een samenwerkingsverband waarin mensen van 
Hoekloos, een toekomstige klant van de dienst en een elektronicabedrijf deelnamen. Een 
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling is de pilotfase geweest. De nadruk lag dan ook 
vooral op het organiseren van de pilot en het managen van de activiteiten die hierin 
plaatsvinden. Er is gekozen om de ontwikkeling van de elektronica uit te besteden omdat een 
derde partij dit sneller en beter kan dan Hoekloos zelf. 

4.2.4 Proces en mensen22 

In tabel 5 staat weergegeven welke activiteiten in de verschillende fases worden uitgevoerd. 
Tevens is opgenomen welke fases men bewust doorloopt. 

Tbl5 F, .kk t · : I BV 
Fa.,e Rewmt Actfriteite11 en betrokkenen 

/Joor/ope11 
ldeegeneratie Nee 

Conceptontwikkeling Ja 

Ontwikkeling Ja 

De dienst was bij een zustermaatschappij in 
Zweden al succesvol ontwikkeld. Het concept was 
al toegepast in een andere setting, maar nieuwe 
technologische ontwikkelingen maakten nieuwe 
toepassing mogelijk. Binnen Nederland is het idee 
ontstaan om dit hier ook op de markt te brengen. 
Betrokken partijen: Zustermaatschappij Zweden. 
Producrm anager 
In deze fase is vooral een kostenstructuur gemaakt 
en een businessplan geschreven. Het doel was om te 
kijken of de dienst ook m Nederland kans van 
slagen had. 
Betrokken partijen: Marketing. Prod uctmanage r 
De technologie was er al , maar moest worden 
aangepast aan de Nederlandse situatie. Het 
elektroni:che gedeelte is uitbesteed aan een derde 
partij. 
Betrokken partijen: Elektronisch bedrijf 

21 
Overgenomen van Total care report. no. 1 Februari 1999 

22 Deze tabel is gebaseerd op de ontwikkeling van Seccura. Bij additionele opmerkingen wordt verder 
ingegaan op activite iten die plaats vinden bij HoekJoos Medica!. 
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Pilot Ja 

Commercialisatie Ja 

Additionele opmerkingen 

Dit was de hoofdfase van deze ontwikkeling. 
Marketing, verkoop en projectengineering hebben 
samengewerkt en een klant benaderd. Van de 
klantsite was er één persoon betrokken. Marketing 
zorgde voor de communicatie met de klant, 
technische mensen zorgden dat alles werkte en 
werd onderhouden . Een tweede pilot startte 
halverwege de eerste waarin een aantal 
aanpassingen waren gedaan. Chauffeurs zijn 
opgeleid om de dienst te kunnen verlenen. 
Betrokken partijen : Chauffeurs. Project 
E112ineering. Marketing, Productmana2er. Kl ant. 
Na een succesvolle tweede pilot is een grote 
mailing de deur uitgegaan om de dienst onder de 
aandacht van potentiële klanten te brengen. 
Geïnteresseerde klanten konden op de pilot-site 
kijken hoe het werkte. Interne communicatie van de 
dienst blijkt cruciaal om commerciali satie te 
realiseren. Hiervoor zijn brochures gemaakt, is een 
persbericht uitgegaan, wordt het op de intranetsite 
gezet. Daarnaast is verkoop op de hoogte gesteld 
van het systeem. 
Betrokken partijen : Marketing. Verkoop. 
Productmanage r. 

Er heeft geen actieve ideegeneratie plaatsgevonden. Het idee is echter ontstaan bij een andere 
dochtermaatschappij . Dochtermaatschappijen kunnen dus input voor nieuwe dienstconcepten 
leveren. Een driver voor het betreffende dienstconcept was de steeds goedkoper wordende 
nieuwe technologie (m.a.w. snelle technologische ontwikkeling). Nieuwe technologie kan dus 
ook input zijn voor nieuwe dienstconcepten. 

Bij Hoekloos Medical is ook geen formeel proces te vinden in de ideegeneratiefase en 
(concept)ontwikkelingsfase. Ideeën ontstaan vooral in het informele circuit en niet uit 
georganiseerde ideegeneratiesessies. Een belangrijke bron van informatie is hierbij de klant. 
Hoekloos Medica! heeft contact met de klanten via een callcenter, een verkoop binnendienst, 
logistiek medewerkers en accountmanagers. Ook marketing en de productmanagers hebben 
geregeld contact met de klanten en sterke binding met de markt. Informatie be landt bij de 
accountmanager en deze is de drijfveer achter nieuwe ontwikkelingen. Via infonnele 
contacten, bezoeken van beurzen en voeren van di scussies met elkaar ontstaan ideeën. Een 
georganiseerde product-marktstudie kan worden gebruikt om uit een groot aantal ideeën de 
meest haalbare te kiezen. Als een concept is vastgesteld wordt dit bij de productmanager in de 
map geschoven. Deze identificeert de stakeholders die erbij betrokken moeten zijn en er 
wordt een werkgroep opgezet. In grote lijnen is dan duidelijk wat er moet gebeuren en er 
ontstaan kleine subprogramma's met dingen die moeten worden uitgezocht. 

Het internationale karakter van Hoekloos (als onderdeel van Linda Gas Therapeutics) heeft tot 
gevolg dat ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen internationaal gestelde richtlijnen plaats 
moeten vinden. Hierdoor wordt de mogelijkheid om binnen korte tijd flex ibel op 
ontwikkelingen in te springen wat beperkter. Om deze internationale ontwikkelingen te 
stroomlijnen zijn er global venture teams waarin mensen van over de hele wereld zitten die de 
ontwikkelingen van dichtbij meemaken. Deze teams spelen een belangrijke rol bij de 
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internationale ontwikkeling van producten of diensten. Deze teams komen ongeveer drie keer 
per jaar bijeen en bestaan uit een mix van onderstaand personeel: 

Productmanagers 
Marketing personeel 
Verkopers 
Logistiek personeel 
Regulatory (personeel dat zich bezighoudt met registratie van medische producten) 

4.2.5 Middelen 

In het geval van Seccura waren de investeringen voor de dienst niet zo hoog en kwamen 
vanuit de BU zelf. Bij hogere investeringen is officiële toestemming van de directie nodig. De 
deelnemende klant hoeft verder geen kosten voor de investering te dragen. Bij Hoekloos 
Medica! kunnen kleine dienstontwikkelingen door de BU zelf gefinancierd worden. 
Voornamelijk als er voor de nieuwe dienst subcontracters worden ingeschakeld en er geen 
direct investeringsri sico is. Voor ontwikkelingen met aanzienlijk investeringsri sico moeten er 
middelen vanuit het moederbedrijf worden vrijgemaakt. Hiervoor is het dus belangrijk dat de 
plannen binnen de strategie van het moederbedrijf passen. 

4.2.6 Cultuur23 

Binnen Hoekloos heerst een open cultuur, waarbij innovatieve diensten ruimte krijgen indien 
ondersteund door een goed businessplan. Hierbij heeft het personeel een zekere vrijheid en is 
tekeningsbevoegd tot een bepaald bedrag afhankelijk van functie. ln de praktijk gaat dit vaak 
toch in overleg met de directe chef. Dit onderstreept de open cultuur die er heerst. In deze 
open cultuur is het delen van informatie met elkaar heel gewoon. Dit gebeurt vooral in het 
informele circuit, maar op internationaal niveau gebeurt dit via formelere kanalen. Er is echter 
geen beloningsstructuur om personeel te motiveren met nieuwe ideeën te komen. Wel is men 
zo reeël om bij het mi slukken van een project wel zo reëel om de inititiefnemer niet af te 
straffen, mits alles in goed overleg is gebeurd. Een opvallende opmerking was dat er vroeger 
meer ruimte wac; voor innovatie. Toen werd er nog niet zo sterk in budgetten gesneden als 
tegenwoordig en was er meer ruimte voor freewheelen , ofwel het uitproberen van nieuwe 
dingetjes waarvan men geen idee had of het iets kon worden. Zulke probeersels kunnen soms 
leiden tot grote innovaties en deze vorm van innovatie komt binnen de huidige structuur niet 
zo vaak meer voor. 

4.2.7 Belangrijke leerpunten analyse 

Vergelijking met de besproken literatuur uit hoofdstuk twee levert de volgende inzichten op24
. 

• 

• 

• 

Een expliciete strategie met betrekking tot dienstontwikkeling blijkt in de praktijk niet 
altijd nodig te zijn . ( -) 
Dienstontwikkeling is voornamelijk een informeel proces dat adhoc wordt georganiseerd . 
(-) 

Klantoriëntatie wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel 
dienstontwikkelingsproces. ( + ) 
Dienstontwikkelingen vinden plaats in multifunctionele proejctteams. ( + ) 

Een open cultuur is bevorderend voor dienstontwikkeling ( + ) 

in het 

Daarnaast wordt op basis van deze case het volgende geconcludeerd. 

23 
Voornamelijk gebaseerd op gesprekken bij Industriële en Speciale gassen. 

24 
Een ( + ), (-) of ( +/- ) wordt gebruikt om aan te geven of de bevinding overeenkomt, afwijkt of deels 

overeenkomt met de literatuur. 
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• Internationale ontwikkelingen dienen binnen een bedrijfsbrede strategie te passen. 
Afstemming van internationale activiteiten kan worden gerealiseerd door te werken met 
internationale teams vanuit verschillende disciplines. (global venture teams). 

• Aparte vorming van een businessunit op gebied van diensten leidt tot betere 
dienstverlening richting klanten en zorgt voor sterkere focus op het proces van de klant en 
goede feeling met de markt. 

• Open communicatie binnen bedrijf en openstaan voor ontwikkelingen zijn belangrijke 
factoren om dienstontwikkelingen te bevorderen. 

4.3 Ascom B.V. 

Ascom B.V. is een dochterbedrijf van Ascom Wireless Solutions en levert totaalconcepten op 
het gebied van communicatie en beveiliging Ze profileren zich op de Nederlandse markt als 
systeemintegrator binnen verschillende marktsegmenten. De activiteiten van Ascom zijn 
opgesplitst in drie afzonderlijke aandachtsgebieden. 

• Businessunit Communicatie & Health Care 
• Businessunit Brand 
• Services 

De omzet van Ascom bedroeg ongeveer 45 miljoen euro in 2004. 

4.3.1 Dienstontwikkeling bij Ascom 

De dienstontwikkeling bij Ascom is in kaart gebracht door drie interviews af te nemen, allen 
gerelateerd aan de exploitatiedienst die Ascom heeft ontwikkeld. Een eerste telefonisch 
interview is afgenomen met Petra van der Velden, over de ontwikkeling van de 
exploitatiedienst toen zij nog business development manager was. Hierna is met dezelfde 
persoon, ditmaal in de rol van exploitatiemanager over innovaties in de exploitatiedienst 
gesproken. Een derde maal is telefonisch contact geweest met dezelfde persoon over de 
cultuur van Ascom. 

In de zorgsector waar Ascom onder andere actief is, is een grote vraag naar innovatieve 
oplossingen en diensten. Ascom reageert hierop door slim in te spelen op de wensen die bij 
patiënten en ziekenhuizen aanwezig zijn. Zo heeft Ascom de afgelopen jaren de zogenaamde 
exploitatiedienst ontwikkeld. Deze exploitatiedienst biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om 
de exploitatie van televisie, internet en telefoondiensten door Ascom over te laten nemen. 
Binnen dit bestaande pakket ontwikkelt Ascom nu nieuwe diensten zoals een 
voedingsapplicatie waarmee patienten via hetzelfde systeem ook het eten kunnen bestellen. 
Het succes van de diensten die bij Ascom ontwikkeld zijn, is af te leiden uit omzetgegevens 
van de exploitatiediensten. Deze cijfers mogen niet openbaar worden gemaakt, maar wat kan 
worden gezegd is dat sinds 2001 de omzet van de exploitatiediensten vertienvoudigd is. 
Hierbij is het aantal klanten dat gebruik kan maken van de diensten in deze periode 
verdrievoudigd.25 Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet en met de ontwikkelingen van 
nieuwe diensten alleen nog maar toe zal nemen. Ook de voedingsapplicatie draait inmiddels 
in diverse ziekenhuizen. 

4.3.2 Strategie 

Er is bij Ascom geen sprake van een strategie richting het ontwikkelen van diensten zoals de 
besproken exploitatiedienst. De strategie die vanuit het moederbedrijf wordt overgedragen is 

25 Gegevens zijn vertrouwelijk en expliciete getallen zijn om deze reden weggelaten. 
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vooral gericht op het verkopen van producten al s oplossingen en niet op het aanbieden van 
diensten. 

Toch is de dienst ontwikkeld en is men op dit moment ac tief bezig met verdere ontwikkeling. 
Om dit mogelijk te maken zijn gedurende de ontwikkeling wel een aantal strategische keuzes 
gemaakt. De belangrijkste keuze is eind 1999 gemaakt door de toenmalige marketing director. 
Deze heeft besloten het dienstconcept verder uit te laten werken en een overname 
goedgekeurd die cruciaal was voor verdere ontwikkeling. Steun van het management op 
strategi sch niveau was hier dus uitermate belangrijk om de dienst te kunnen realiseren.Wat 
kenmerkend is, is dat de huidige marketing manager minder binding heeft met het 
exploitatieconcept en hierdoor internationalisatie van de dienst naar andere 
dochtermaatschappijen moeilijker maakt. 

4.3.3 Organi satie 

De exploitatiediensten worden in de toekomst in een aparte businessunit ondergebracht, maar 
leunt nu nog op de businessunit healthcare & communications. Verschillende organisatorische 
constructies zijn gebruikt bij de ontwikkeling van de exploitatiediensten. Er heeft een 
overname plaatsgevonden om de benodigde technologie te verkrijgen. Daarnaast is intern 
samengewerkt aan de ontwikke ling (R&D in Nederland) en de productie (moederbedrijf 
Zweden) van het benodigde product. Ook is een samenwerkingsverband aangegaan met een 
externe softwareontwikkelaar die de embedded software voor zijn rekening nam. 

4.3.4 Proces en mensen 

In tabel 6 staat weergegeven we lke activitei ten in de verschillende fases worden uitgevoerd . 
Tevens is opgenomen welke fases men bewust doorloopt. 

Tabel 6: Fases en activiteiten in diens/ontwikkelingsproces bij Ascom B.V. 
Fa.H's Rew1ut Activiteiten 

doorlopen 
ldeegeneratie Nee 

Conceptontwikkeling Ja 

Ontwikkeling Ja 

Logisch gevolg op veranderende wensen van de 
klant. De klant vraagt steeds vaker integratie van 
functionaliteiten. Daarnaast merkt men dat 
technology push ni et goed werkt bij ziekenhuizen. 
Het uitbesteden van niet-kernprocessen aan derden 
draagt tevens bij aan het ontstaan van het idee. 
Betrokken partijen: busine'.>s de velopment manager. 
Grootschalig marktonderzoek in negen Europese 
landen om haalbaarheid van concept te testen. 
Onderzoek wordt afgesloten met formele presentatie 
in Zweden waarna de managing director een 
beslissing neemt over het uitvoeren van het concept. 
Betrokken partijen : business deve lopment manager. 
sa les managers. product managers. manag ing 
director. 
Middels een overname verkrijgt men technologie 
waarmee exploitatie van TV en telefonie al mogelijk 
is. Het overgenomen systeem moet worden omgezet 
naar Windows, er wordt software ontwikkeld en er 
wordt nieuwe hardware ontwikkeld en 
geproduceerd. 
Betrokken partijen: R&D, Moederbedrijf (Zweden). 
Softwareon twikke laar. 
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Pilot Ja Het product wordt getest middels een pilot in het 
ziekenhuis. Nadruk ligt op het proces waarmee 
patiënten zich aanmelden en checken of alles naar 
behoren werkt. 
Betrokkenen partijen: Personeel ziekenhuis, 
business deve lopment manager. 

Commercialisatie Ja Na de pilot wordt de dienst ingevoerd bij het 
betreffende ziekenhuis. Overige ziekenhuizen 
worden benaderd. Inmiddels is men ook al bezig met 
ontwikkeling van nieuwe diensten om het aantal 
diensten dat via exploitatieconcept wordt 
aangeboden uit te breiden. 
Betrokken partijen : explo itatie manager. 
ziekenhuizen. sal es. 

Additionele opmerkingen 
Het idee is dus niet ontstaan via een gestructureerd proces. De veranderende wensen van de 
klant en de marktcondities zijn input geweest voor het idee. Het idee om de 
maaltijdbestellingen ook via het systeem te gaan ontsluiten komt vanuit de klant (ziekenhuis). 
Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan met een leverancier van 
voedi ngsmanagements ystemen. 

Tussen de conceptontwikkelingsfase en de ontwikkelingsfase ligt in dit geval een duidelijk 
beslissingsmoment. Het marktonderzoek was doorslaggevend voor de beslissing om verder te 
gaan met de ontwikkeling van de dienst. Een degelijk vooronderzoek is daarom aan te raden 
om de kans op het slagen van de dienst te vergroten. 

De samenwerking met de partij die in eerste instantie de embedded software ontwikkelde is 
verbroken aangezien deze haar beloftes niet waar kon maken. Hierdoor heeft het project 
aanzienlijke vertraging opgelopen. Het is dus zaak om bij het aangaan van een samenwerking 
rekening te houden met de capaciteiten van de andere partij. 

4.3.5 Middelen 

Er zijn grote investeringen gedaan om de dienst te ontwikkelen. De overname, de 
ontwikkeling van de software, productie van het telecarecenter zijn allemaal investeringen die 
door Ascom zelf zijn gedragen. Belangrijk was de goedkeuring van het management zodat na 
het marktonderzoek de nodige middelen vrijkwamen om de overname te doen. Daarnaast is 
uiteraard tijd vrijgemaakt voor de mensen die aan het project hebben gewerkt. 

4.3.6 Cultuur 

De cultuur bij Ascom is innovatief, zij het met een gedegen voorzichtigheid. Ascom is 
innovatief, maar streeft niet naar een positie als pionier. Men kijkt soms liever de kat uit de 
boom en wacht tot de grotere bedrijven de techniek wat verder ontwikkeld hebben en er 
standaarden vastgesteld zijn. Er zijn bij Ascom geen methodes om bedenkers van nieuwe 
ideeën/concepten extra te belonen. Deels is dit te wijten aan het feit dat er altijd sprake is van 
teamwerk, een bundeling van activiteiten en technieken, waarbij het lastig is om de credits 
aan een bepaald persoon toe te wijzen. Een andere verklaring is de licht afwachtende houding 
van Ascom om pas iets op de markt te brengen als er vraag naar is. Er heerst wel een open 
cultuur bij Ascom, met de beperking dat deze vooral binnen afdelingen zelf geldt. In de 
praktijk wilJen nog wel eens muurtjes tussen businessunits ontstaan. Onderlinge verschillen 
in omvang van businessunits wordt als mogelijke oorzaak hiervoor genoemd. Verder is de 
open structuur expliciet aanwezig doordat informatie en data door iedereen kunnen worden 
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gedeeld via de interne IT structuur. ln de praktijk hangt de kennisdeling ervan af of men 
gebruikt wenst te maken van het systeem. 

4.3.7 Belangrijke leerpunten analyse 

Vergelijking met de literatuur uit hoofdstuk twee levert de volgende inzichten op. 

• Focus op klantwensen cruciaal om nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen. ( + ) 

• Dienstontwikkelingstraject voornamelijk informeel ingericht, maar formeel 
marktonderzoek wordt gebruikt om beslissing in de conceptontwikkelingsfase te 
ondersteunen. ( +/-) 

• Het ontbreken van een goede match met de bedrijfsstrategie is een risico voor de 
voortgang en continuïteit van een dienstproject. ( + ) 

• Dienstontwikkelingen vinden plaats in multifunctionele projectteams. ( + ) 

Daarnaast wordt op basi s van deze case het volgende geconcludeerd. 

• Veranderende klantwensen, ontwikkelingen in de markt, maar ook directe vragen van de 
klant kunnen aanleiding zijn voor nieuwe dienstontwikkelingen. 

• Een overname en een samenwerkingsverband zijn middelen om nieuwe 
technologie/kennis te verkrijgen. 

• Ondersteuning van het management is belangrijk om de ontwikkeling van een dienst 
mogelijk te maken. 

4.4 Geveke Werktuigbouw 

Geveke Werktuigbouw is een industriële dienstverlener en biedt haar klanten technische 
oplossingen aan, die zij ondersteunt vanuit de eigen service organisatie. Geveke heeft haar 
activiteiten ondergebracht in vijf business unti s te weten Pompen, Persluchttechniek, Klimaat 
& besturingstechniek, Persluchttechniek en Energy Services. Er werken in totaal 220 
werknemers bij Geveke en de totale omzet in 2004 bedroeg 45 miJjoen euro. 

4.4.1 Dienstontwikkeling bij Geveke Persluchttechniek 

Twee interviews zijn afgenomen met Johan Nooijen product manager bij Geveke 
Persluchttechniek. In het eerste face-to-face interview heeft hij een dubbele rol aangenomen 
omdat hij ook nauw betrokken is geweest bij de oprichting van Geveke Energy Services. 
Later is nog een telefonisch interview met dezelfde persoon afgenomen voor de 
onderzoeksfactor bedrijfscultuur. 

Binnen Geveke Persluchttechniek is de verschuiving van product naar integrale oplossingen 
duidelijk merkbaar. De klant komt steeds vaker met een probleem in plaats van een order en 
Geveke ontwikkelt in samenwerking met een leverancier hiervoor klantspecifieke 
oplossingen. Daarnaast groeit de vraag naar metingen aan persluchtinstallaties. Geveke legt 
zich daarom met de businessunit Energy Services toe op alles wat met meetdiensten te maken 
heeft. Het succes van Geveke Energy Services blijkt uit de snelle groei die deze businessunit 
door maakt. Het personeelsbestand van de businessunit is sinds de oprichting één jaar geleden 
verdrievoudigd. Daarnaast breidt men langzaam maar zeker de diensten uit en wordt naast de 
hoeveelheid perslucht die verloren gaat ook de kwaliteit van de perslucht gemeten. Ook de 
klantengroep die wordt bediend breidt zich uit. Aanvankelijk vormden vooral grote bedrijven 
het klantenbestand, maar tegenwoordig wordt ook het middensegment steeds vaker bediend. 

4.4.2 Strategie 
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Hoewel niet expliciet in de strategie van Geveke is opgenomen dat men diensten wil 
ontwikkelen, wordt dit implicie t duidelijk door de vorming van de businessunit Geveke 
Energy services . Deze businessunit richt zich puur op diensten en staat e igenl ijk loodrecht op 
de oorspronkelijke bedrijfsactiviteiten van Geveke, namelijk het verkopen van 
producten/oplossingen. Strategisch wordt de keuze verantwoord omdat men er vanuit gaat dat 
een goed (onafhankelijk) advi es voor de klant niet samengaat met het verkopen van een 
product. Op de korte termijn kan advies tot gevolg hebben dat er minder producten worden 
verkocht, maar op de lange termijn zal volgens productmanager Johan Nooijen deze strategie 
ook de verkoop van producten/oplossingen doen stijgen. Binnen de businessunit Geveke 
Energy Services hanteert men geen expliciete strategie, maar houdt men de markt in de gaten 
en reageert hierop met nieuwe diensten. 

4 .4.3 Organi satie 

Een deel van de dienstontwikkeling bij Geveke is zoals eerder gezegd ondergebracht bij de 
businessunit Geveke Energy Services. Er is gekozen voor deze constructie omdat de 
ontwikkelingen op meetgebied fulltime in de gaten gehouden moeten worden. Verkopers 
hebben onvoldoende tijd om dit naast hun reguliere taken te doen. Vandaar dat er een aparte 
businessunit is om zich hierop te richten. 

Nieuwe technologie, software en producten worden niet door Geveke zelf ontwikkeld . Soms 
kunnen benodigde componenten eenvoudig ingekocht worden, maar voor innovatievere 
concepten is vaak verdere ontwikkeling nodi g. Aangezien Geveke zelf geen techno logie in 
hui s heeft, sluit zij hiervoor langetermijncontracten af met leveranciers, die richting een 
partnership gaan. Geveke houdt de markt in de gaten en als men mogelijkheden ziet voor een 
dienst, waarvoor nieuwe technologie nodig is dan moet Geveke de leverancier overtuigen om 
hiervoor ie ts te ontwikkelen. In ruil voor de investering die deze leverancier doet zet Geveke 
binnen Nederland de producten/diensten af. 

4.4.4 Proces en mensen26 

In tabel 7 staat weergegeven welke acti viteiten in de verschillende fases worden uitgevoerd. 
Tevens is opgenomen welke fases men bewust doorloopt. 

Ti bl 7F tw"kk l" b .. G k P l hu h . k 

Fase.~ llewust Activiteiten/ <JpmerkinKell 
doorlopen 

ldeegeneratie Nee Ideeën ontstaan gewoon bij Geveke en worden niet 
bewust gegenereerd . De productmanger houdt de markt 
en de klanten in de gaten. Belangrijk hierbij is om vast 
te stellen wat belangrijk is voor de klant en hierop te 
reageren met nieuwe ideeën. Daarnaast kunnen ideeën 
ook ontstaan uit problemen die monteurs tegenkomen 
en vi a servicesupport bij het management 
terechtkomen. In een enkel geval komt de klant zelf 
ook met een nieuw idee. 
Betrokken partij en: productmanager. 
monteurs/servicesuooort. de klant. 

26 De lijn tussen dienstontwikkeling en productontwikkeling is dun bij Geveke. Hierdoor kan 
het voorkomen dat sommige genoemde activiteiten iets meer naar één van de twee neigen. 
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Conceptontwikkeling Ja Bij een nieuw idee wordt in de regel een businessplan 
opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat men denkt te 
kunnen bieden, wat de prijs is en wat de kosten zijn die 
gemaakt moeten worden. De commercieel directeur van 
de businessunit beslist over de haalbaarheid en maakt 
de middelen vrij. 
Betrokken partij en: productmanage r. commerciee l 
direc teur 

Ontwikkeling Ja Traject varieert. Kan in samenwerking met leverancier 
zijn of bestaande producten worden ingekocht en 
aangepast door de engineers. De leverancier neemt 
alleen deel in het proces als er een goede fit is tussen 
wat de leverancier wil en wat Geveke wil. Zodra de 
ontwikkeling op gang komt worden ook marketing 
materialen verzameld en demo ' s opgezet. 
Betrokken pa rtijen: Leve rancier. enginee rs, 
productmanager. 

Pilot Ja In deze fase wordt met demo 's en promotie draagvlak 
gecreëerd voor de nieuwe dienst. In deze periode, wordt 
getracht een potentieel klantenbestand op te bouwen en 
zo de slagingskans voor de dienst te vergroten . 
Betrokke n partij en: Productmanager, ve rkopers 

Commercialisatie Ja AJs er voldoende draagvlak is gecreëerd gaat men 
verder met de introductie. Geveke richt zich hierbij 
uitsluitend op Nederland en eist van de leverancier ook 
alleenrecht. 

4.4.5 Middelen 

Voor nieuwe diensten binnen Geveke Energy Services wordt geïnvesteerd in software en 
meetapparatuur. Als er een leverancier bij de ontwikkeling betrokken is, neemt deze 
investeringen op zich. De klant betaalt niet mee aan de investeringen voor de nieuwe diensten . 

4.4.6 Cultuur 

De bedrijfscultuur bij Geveke is erg open en bevorderlijk voor innovatie. Het management 
moedigt een ieder aan om ondernemend te zijn en inititiefrijk te handelen. Het credo van 
Geveke is dan ook "verandering is normaal en stilstaan is achteruitgang". Het management 
ondersteunt deze gang van zaken door support te bieden in woord en daad . Naast een 
standaardbeloning voor een goed idee uit de ideeënbus zijn er ook bonussen te verdienen met 
innovatieve projecten die de gestelde bepaalde winsttargets bereiken. Een project dat op niets 
uitloopt wordt geëvalueerd, maar zal nooit negatieve gevolgen hebben voor de 
initiatiefnemer. Verder is er een korte communicatiestructuur aangezien de organisatie plat is 
ingericht. Typisch voorbeeld is dat zowel de directeur als personeel in de postkamer bij de 
voornaam genoemd worden. Kennisdeling tussen personeel wordt ook zoveel mogelijk 
gestimuleerd. Er zijn weinig geheimen voor elkaar en in een wederkerend programma 
ontmoeten werknemers van verschillende achtergronden elkaar om kenni s uit te wisselen over 
klanten en werkwijzen. 

4.4.7 Belangrijke leerpunten analyse 

Vergelijking met de besproken literatuur uit hoofdstuk twee levert de volgende inzichten op. 
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• Sherp in de gaten houden van de klantsituatie en de ontwikkelingen in de markt is een 
cruciaal onderdeel van het dienstontwikkelingsproces. ( + ) 

• Het management speelt een belangrijke rol bij het creëren van een innoverende 
bedrijfscultuur. ( +) 

• Een dienstenstrategie die niet direct overeenkomt met de bedrijfsstrategie kan ook tot 
goede innovaties leiden. ( -) 

• Klantoriëntatie wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel in het 
dienstontwikkelingsproces. ( + ) 

• Dienstontwikkelingen vinden plaats in multifunctionele proejctteams. ( + ) 

• Beloningsstructuur voor nieuwe ideeën ewrkt motiverend voor werknemers. ( + ) 

Daarnaast wordt op basis van deze case het volgende geconcludeerd. 

• De oprichting van een aparte business unit voor diensten verbetert het vermogen om 
nieuwe diensten te ontwikkelen. 

• Om dienstontwikkeling mogelijk te maken in een sterk productgericht bedrijf is 
ondersteuning van het management nodig. 

4.5 ISS Facility Services 

ISS Facility Services is een facilitaire dienstverlener met vestigingen door heel Nederland. 
ISS Facility Services maakt deel uit van de Deense ISS Groep, een internationaal 
beursgenoteerd concern voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten. ISS heeft een jaaromzet 
van 5,4 miljard euro en er werken wereldwijd 273.000 werknemers in 43 landen. ISS is zo'n 
honderd jaar geleden begonnen als een Deens beveiligingsbedrijf, maar sinds 2,5 jaar heeft zij 
haar acitiveiten uitgebreid en streeft ernaar wereldwijd een totale facilitaire dienstverlener te 
worden. 

4.5.1 Dienstontwikkeling bij ISS 

Bij ISS is een kort telefonisch interview afgenomen met directeur Henk Cornelissen en heeft 
vervolgens een face-to-face interview plaatsgevonden met business development manager 
Hans Bloemen. Daarnaast is deze data aangevuld met informatie uit de jaarverslagen en de 
internetsite van ISS. 

Bij ISS is succes in dienstontwikkeling af te lezen aan de mate waarin het bedrijf erin 
geslaagd is om de afgelopen tien jaar de winst te vergroten door de ontwikkeling van nieuwe 
diensten en uitbreiding van bestaande diensten. ISS verdubbelde de afgelopen IO jaar het 
aantal werknemers en zag haar operating profit sinds 1995 toenemen van $101 miljoen dollar. 
naar $453 miljoen in 2004.27 Nieuwe diensten die ISS heeft ontwikkeld dragen bij aan deze 
stijging, alsmede een actieve overnamestrategie om marktpositie in bestaande diensten uit te 
breiden. Uit figuur 4a en 4b is te zien hoe verdeling van dienstinkomsten de afgelopen jaren is 
veranderd. 

De inkomsten in 1995 kwamen voornamelijk uit schoonmaakwerkzaamheden. De special 
services in de voedselindustrie, gezondheidszorg en op de vliegvelden waren feitelijk ook 
(gespecialiseerde) schoonmaakwerkzaamheden. De focus ligt dus op schoonmaak (89%) en 
slechts 11 % van de diensten vallen buiten deze categorie. In 2004 komt nog steeds een 
aanzienlijk deel (65%) van de inkomsten uit schoonmaak, maar ook een significant deel 
(35%) uit andere diensten. Deze gegevens bewijzen gecombineerd met de trend van groei in 
zowel winst als aantal werknemers dat ISS zich met recht een succesvolle dienstontwikkelaar 
mag noemen. 

27 Bron: Annual report 1995; 2004 
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Figuur4 a Omzet ISS 1995 
4.5.2 Strategie 
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Figuur 4 b: Omzet ISS 2004 

ISS heeft haar strategie met betrekking tot dienstontwikkeling duidelijk verwoord in het 
strategisch document route JOi dat is opgenomen in bijlage 5. In dit internationaal geldende 
strategische plan zijn duidelijke doelen opgenomen voor de dienstontwikkeling en 
handelingen die dienen om dit doel te bereiken. Een belangrijk onderdeel van het strategische 
plan is de acquisitiestrategie om de bestaande dienstactiviteiten uit te breiden. Daarnaast 
wordt op diverse manieren geïnvesteerd in de onderneming zowel in medewerkers als in 
systemen en procedures. Zo is er bijvoorbeeld een gestandaardiseerde IT-business solution 
ontwikkeld en worden planningtools en systemen voor facilitair dienstenmanagement verder 
versterkt. 

4.5.3 Organisatie 

Binnen ISS zijn in principe twee organisatievormen te herkennen waarmee nieuwe diensten 
ontwikkeld worden. Het doen van een overname is de voornaamste constructie. Reden voor 
ISS om deze methode toe te passen is de snelle groei die het bedrijf nastreeft. Kennis kan via 
een overname snel worden ingekocht in plaats van ontwikkeld. Daarnaast gaat ISS geregeld 
een alliantie aan. Zo is ISS een strategische alliantie aangegaan met NRG. Binnen deze 
alliantie gebruikt ISS de kennis en apparatuur van NRG om reproservices ook binnen hun 
dienstenportfolio te betrekken. 

4.5.4 Proces en mensen28 

In tabel 8 staat weergegeven welke activiteiten in de verschillende fases worden uitgevoerd. 
Tevens is opgenomen welke fases men bewust doorloopt. 

Additionele opmerkingen 
Voor commerciali satie van diensten is het belangrijk om een bepaalde constante 
dienstkwaliteit uit te stralen. Hiervoor heeft ISS een scherpe SLA 's opgesteld. Zo zijn er zelfs 
voor zaken die lastig zijn te definiëren zoals schone ramen, standaard richtlijnen. 

Om in te schatten waar problemen en knelpunten kunnen liggen bij overnames wordt door één 
van de business development managers het 7-S framework van McKinsey gebruikt. Hiermee 
wordt gekeken op welke aspecten men moet letten (strategy, systems, structure, shared values, 
staff, skill s en style). Bij sommige overnames zal de bedrijfsstrucuur grote overeenkomsten 
vertonen, bij andere overnames verschilt de bedrijfscultuur misschien sterk. Deze tool wordt 
soms gebruikt bij het managen van dit proces. 

28 Dit deel is voornamelijk gebaseerd op een interview bij Integrated Facilily Services in Nederland. 
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T,bl 8 F "kk r . b .. ISS 

Fase., Rewu.~t Activiteiten 
doorlopen 

Ideegeneratie Nee 

Conceptontwikkeling Ja 

Ontwikkeling Ja 

Pilot Nee 

Commercialisatie Ja 

4.5.5 Middelen 

Er is geen formeel proces waarmee ideeën voor 
nieuwe diensten worden gegenereerd. Cruciaal denkt 
men is om het proces van de klant in de gaten te 
houden en ontwikkelingen die hier plaatsvinden 
waar te nemen. Uit problemen die hier spelen komen 
nieuwe ideeën voort. 
Betrokken partijen: businessde ve lopment manager, 
hoger management 
In deze fase vindt in de regel een marktonderzoek 
plaats. Dit kan autonoom per land, ondersteund door 
de eigen marketingafdeling, of ondersteund door de 
ISS University in Kopenhagen. Doel is om de markt 
in kaart te brengen en kans van slagen in te schatten. 
Beu·okken partijen: marketing. ISS Lniversity. 
businessdeve lopment manager 
Vaak staat deze fase in het teken van een overname. 
Benodigde kennis wordt op deze manier snel 
verkregen. Belangrijk is het selecteren van juiste 
kandidaten en het inpassen van de nieuwe 
organisatie in de huidige organisatie. Hierbij vinden 
act1v1te1ten plaats zoals het integreren van 
inkoopsystemen en opstellen van opleidingsplannen. 
Betrokken pm-tijen: Di ve rs 
Dit wordt verder niet bewust doorlopen. Het 
fijntunen van de verschillen tussen de twee 
organi saties en het inleerproces om een nieuwe 
dienst te leveren. 
Betrokken partijen: Divers 
ISS wil wereldwijd integrale dienstverlener zijn. 
Nieuwe diensten worden over de gehele linie 
aangeboden al s er maar vraag naar is. 
Betrokken partijen: Divers 

Middelen om nieuwe diensten te ontwikkelen en benodigde kennis via overnames te 
realiseren zijn bij ISS vrij eenvoudig te verkrijgen. Omdat in de strategie is toegezegd dat 
hiervoor middelen zijn vrijgemaakt en er veel waarde wordt gehecht aan het strategische 
document is het duidelijk binnen de organsatie waar men aan werkt en waarvoor men 
financiële steun kan verwachten. De nadruk ligt hierbij echter wel sterk op uitbreiding van 
diensten. Er is hierdoor minder budget beschikbaar om binnen bestaande diensten te 
innoveren en hier besparingen te realiseren. 

4.5.6 Belangrijke leerpunten analyse 

Vergelijking met de besproken literatuur uit hoofdstuk 2 levert de volgende inzichten op. 

• Een strategie met betrekking tot dienstontwikke ling, die wordt gedragen door de 
gehele organisatie, vereenvoudigt toewijzing van middelen en is belangrijk indien 
men internationaal rondom diensten een eenduidige boodschap wil uitdragen. ( + ) 
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• Het dienstontwikkelingsproces is niet gestructureerd ingericht, maar in sommige 
gevallen wordt wel een formeel marktonderzoek uitgevoerd. ( +/-) 

Daarnaast wordt op basis van deze case het volgende geconcludeerd. 

• Dienstontwikkeling kan gepaard gaan met overnames en het organisatorische proces dat 
hieraan ten grondslag ligt kan worden gezien als het feitelijke dienstontwikkelingsproces. 

• Om diensten internationaal te kunnen verkopen dient men eenduidige SLA's op te stellen. 

4.6 Het Telematica Instituut 

Het Telematica Instituut is een consortium van kennisinstellingen en bedrijven dat onderzoek 
verricht naar marktgerichte toepassingen op het gebied van telematica. Het consortium is 
ontstaan als gevolg van een open tender die is uitgeschreven door de overheid, waarbij 
bedrijven werden uitgedaagd onderzoeksgebieden, waarop een technologisch instituut 
gevestigd kan worden, aan te dragen. Onderzoek gebeurt in projectvorm, waarin altijd 
vertegenwoordigers zitten van de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en Telematica Instituut 
Centrale Organisatie (TICO). Er wordt een diversi teit aan onderzoeken gedaan, onder andere 
op het gebied van ICT-diensten. 

4.6.1 Dienstontwikkeling bij het Telematica Instituut 

Om de dienstontwikkeling in kaart te brengen zijn twee face-to-face interviews gehouden, één 
met onderzoeker Timber Haaker en één met collegaonderzoeker Ter Hofte. Met eerst 
genoemde is later nog een telefonisch interview afgenomen om de cultuur in kaart te brengen. 
Daarnaast is informatie van de website van het Telematica Instituut verzameld. 

Op dit moment wordt er aan 36 projecten gewerkt. Hiervan zijn er acht specifiek gerelateerd 
aan diensten of dienstontwikkeling29

• Dit komt overeen met ruim 22%. Een aantal succesvolle 
voorbeelden van recente ontwikkelingen worden hieronder genoemd. Het project Pilot 
Draadloze Zorg heeft de tweede prijs gekregen in de prestigieuze European Regional 
Innovation Award competitie. Hoewel het project nog niet is geïmplementeerd schetst dit wel 
het succes van het traject waarmee de dienst tot nu toe is ontwikkeld. Het project Archirnate 
dat tooling biedt om met veranderingen in de organisatie om te gaan, wordt inmiddels door 
een groot aantal bedrijven aangeboden, waaronder grote namen zoals Atos Origin, ABN 
Arnro en de belastingdienst. Bovendien is het onlangs genomineerd voor de ICT-Regie 
Award 2006. Een ander in het oog springend voorbeeld is het project topsporterslog waarvan 
de eerste pilots lopen. Dit softwareplatform maakt wereldwijde registratie en analyse van 
sportgegevens mogelijk en brengt zo de invloed van parameters op sportprestaties helder in 
kaart. Inmiddels maken topclubs zoals PSV er gebruik van en is er onlangs een subsidie 
toegewezen om additionele diensten rondom het platform te ontwikkelen. Het Telematica 
instituut kan dus zeker worden gezien als ontwikkelaar van succesvolle innovatieve diensten. 

4.6.2 Strategie 

Men heeft bij het Telematica Instituut geen strategie met betrekking tot dienstontwikkeling. 
Wel wordt bij het Telematica Insti tuut voor de middellange termijn een keuze gemaakt uit 
onderzoeksgebieden waarin het wil excelleren Dit wordt in nauw overleg gedaan met overige 
actoren in het netwerk om aansluiting bij de markt te houden. Hierbij wordt geen specifieke 

29 
Het betreft de projecten Abel, Archimate, 8-dossier, Mobile and Wireless, Pilot Draadloze Zorg, 
Awareness, Multimedia N en Topsporterlog waarvan een kort overzic ht terug te vinden is in bijlage 
12. 
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doel stelling voor het ontwikkelen van diensten ingebouwd. De nadruk ligt vooral op het 
sterke binding met de markt houden. 

4.6.3 Proces en mensen 

In tabel 9 staat weergegeven welke activiteiten in de verschillende fases worden uitgevoerd. 
Tevens is opgenomen welke fases men bewust doorloopt. 

Tb/9~ "kk 1· . I 
Fa.~es Hewust Al'lfriteite11 

d1111r/11pe11 
ldeegeneratie Ja 

Conceptontwikkeling Ja 

Ontwikkeling Ja 

Pilot Ja 

Commercialisatie Nee 

Ideeën ontstaan van uit twee richtingen, market pull 
of technology push . Bij Technology push wordt een 
onderzoeksproject uitgevoerd om het 
toepassingsgebied van technologie te onderzoeken. 
Bij market pull wordt vanuit de markt een probleem 
geformuleerd waarvoor men een oplossing wil 
genereren. Over het algemeen ontstaan de ideeën op 
natuurlijke wijze, maar er worden ook weleens 
creatieve sessies gehouden met een groep mensen 
om onbruikbare ideeën eruit te filteren . 
Betrokken parti jen: di vers'0 

Een concept voor een dienst wordt bij voorkeur 
ontwikkeld volgens de Freeband Business 
Blauwdruk Methode (FBBM), intern ontwikkeld 
door het instituut zelf. Activiteiten die plaatsvinden 
zijn gericht op opstellen van een businessplan en 
toetsen haalbaarheid van het concept. Zie voor 
verdere uitleg de additionele opmerkingen onder 
deze tabel. 
Betrokken partij en: di vers 
Verschilt per project. Bij ICT-diensten komt het 
meestal neer op volgende activiteiten. 
• Opstellen user scenario 's 
• Systeem requirements vaststellen 
• Specificaties opstellen 
• Bouwen van het systeem 
Betrokken parti jen: di vers 
Indien gewenst wordt de pilot verzorgd door 
Telematica. Er wordt een validator gemaakt. Dit is 
een werkende versie waarbij gebruikers de dienst 
mee kunnen testen . 
Betrokkenen partijen: Di vers 
Commerciële doel stellingen zoals het werke lijk op 
de markt brengen van diensten of producten vallen 
buiten het werkgebied van het instituut. Deze fase 
wordt daarom vrijwel nooit doorlopen. 

30 Business development manager is verantwoordelijk voor acqui sitie van projecten .. Bij creatieve 
sessies wordt een grote verscheidenheid van partijen bijeengebracht. 
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4.6.4 Organisatie 

Een project wordt bij het Telematica Instituut altijd uitgevoerd in multidisciplinaire teams. 
Hierin nemen in de regel mensen uit kennisinstellingen, bedrijven en het instituut zelf plaats. 
Dit is een constructie die altijd gebruikt wordt. Soms zijn de kennisinstellingen wat meer 
vertegenwoordigd als het onderzoeksaspect zwaarder weegt. In andere gevallen zijn de 
bedrijven wat zwaarder vertegenwoordigd als de praktische toepassing van het project 
belangrijker is. Deze netwerkstructuur waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken is 
kenmerkend voor alle projecten die door het instituut worden uitgevoerd, dus ook voor 
projecten op het gebied van diensten. 

4.6.5 Middelen 

De financiering van projecten werkt bij het Telematica Instituut anders dan bij de meeste 
bedrijven. Vanwege de sponsoring door het ministerie van Economische Zaken betaalt de 
klant nog maar de helft van de projectkosten. Bedrijven kunnen dus relatief goedkoop zaken 
doen met het instituut. Klanten zijn in dit geval dan ook geen afnemers van een dienst, maar 
eerder co-developer. 

4.6.6 Cultuur 

De bedrijfscultuur van het Telematica Instituut is open en innovatief. Het personeel is 
hoogopgeleid en is gedreven, nieuwsgierig en sterk gericht op samenwerking. Daarnaast kijkt 
men veel buiten de eigen organisatie en heeft men een klantgerichte instelling. Deze 
competenties bevorderen het innovatieve vermogen binnen het instituut. De open structuur 
blijkt uit de kennisdeling die binnen de organisatie optreedt. Expliciet voorbeeld zijn de 
expertisegroepen waarbinnen medewerkers van verschillende achtergronden kennis en best 
practices uitwisselen. Ook documenten van onderzoeksprojecten zijn voor iedereen 
beschikbaar op de site wat de openheid onderstreept. Een gevaar van de creativiteit van 
werknemers is dat dingen ontwikkeld worden die niet praktisch toepasbaar zijn. Het 
management stuurt daarom aan op praktische toepasbaarheid en bij het uitblijven hiervan 
wordt dit als negatief ervaren. 

Belangrijke leerpunten analyse 

Vergelijking met de besproken literatuur uit hoofdstuk 2 levert de volgende inzichten op. 

• Het dienstontwikkelingsproces is gedeeltelijk gestructureerd en wordt ondersteund 
door het gebruik van een standaard methode. ( +/-) 

• Om onderzoeksactiviteiten zo dicht mogelijk bij de wensen uit de markt te houden is 
het opstellen van een strategisch plan voor de middellange termijn (in nauwe 
samenwerking met klanten) aan te bevelen. ( + ) 

• Focus op het proces van de klant wordt gezien als cruciaal om nieuwe 
dienstmogelijkheden te identificeren. ( + ) 

• Open communicatie structuur is bevorderlijk voor innovatie ( + ) 

Daarnaast wordt op basis van deze case het volgende geconcludeerd. 

• Ondersteuning van de (concept)ontwikkelingsfase wordt gerealiseerd door een standaard 
methode te gebruiken om een businesscase op te zetten. Aan de hand daarvan kan een 
dienstconcept worden beoordeeld en de businesscase kan worden gebruikt als leidraad bij 
verdere ontwikkeling. 

• Ideeën kunnen vanzelf ontstaan, maar het houden van creatieve sessies met mensen van 
verschillende disciplines kan worden gebruikt als eerste filter stap in dit proces. 
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4.7 Conclusie 

Er blijken zowel overeenkomsten en verschillen te zijn tussen de onderzochte praktijksituaties 
en de eerder gevonden literatuur op het gebied van dienstontwikkeling. In tabel 10 staan deze 
nogmaals voor alle cases weergegeven. 

De grootste overeenkomst is dat uit alle cases blijkt dat klantoriëntatie en het gebruik van een 
multidisciplinair team in de dienstontwikkeling de kans op succes verhoogt. Daarnaast wordt 
een aantal belangrijke constateringen gedaan. 

• Het oprichten van een business unit gericht op diensten is ideaal om deze klantoriëntatie 
optimaal uit te kunnen voeren. 

• Een standaard methode om ideeën en dienstconcepten verder uit te werken is een handig 
hulpmiddel in de ideegeneratie en conceptontwikkelingsfase en kan worden gebruikt 
worden als leidraad gedurende het hele proces. 

• Ondersteuning van het management is belangrijk om diensten te ontwikkelen binnen een 
productgeorienteerd bedrijf. 

Hoekloos (-) (+) (+/-) (+) (+/-) 

Ascom (+) (+) (+/-) (+) (+/-) 

Geveke (-) (+) (+/-) (+) (+) 

ISS (+) (+) (+/-) (+) (+/-) 

Telematica (+/-) (+) (+/-) (+) (+/-) 

Er zijn ook nog een aantal vragen die onbeantwoord blijven. Moet er een expliciete strategie 
zijn om diensten te ontwikkelen of niet? En in hoeverre moet het dienstontwikkelingsproces 
gestructureerd worden? De literatuur en praktijk komen op dit gebied niet geheel overeen. 
Ook niet alle factoren die bij een innovatieve bedrijfsomgeving horen, worden aangetroffen. 
ln het volgende hoofdstuk wordt een analyse uitgevoerd om de verschillen en 
overeenkomsten tussen de cases onderling optreden te verklaren. Ook wordt hier aandacht 
besteed aan de verschillen die tussen de cases en de literatuur op treden. 

35 



5 Casestudy's deel Il: Meervoudige case-analyse 

In dit hoofdstuk worden de cases met de literatuur en met elkaar vergeleken om 
overeenkomsten en verschilJen die optreden nader te onderzoeken. Aan het eind van het 
hoofdstuk wordt op basis van het voorgaande een aantal criteria opgesteld die van belang zijn 
bij de inrichting van de dienstontwikkeling. 

5.1 Verschillen praktijksituatie en literatuur 

5.1.1 Strategie 

Bij vier cases31 is geen expliciete dienstontwikkelingsstrategie aangetroffen. Toch doen deze 
niet onder voor de overige cases wat betreft dienstontwikkeling. Overeenkomst tussen beide 
cases is dat er een sterke focus is op de klant en er aparte business units zijn opgericht om de 
dienstontwikkeling te ondersteunen. Het management heeft hierbij een belangrijke rol 
aangezien zij de visie voor de toekomst bepalen. Zoals ook al bleek uit het voorbeeld van 
Ascom B.V. is ondersteuning van het management cruciaal. Het is dus niet nodig om een 
expliciete strategie te hanteren zolang er voldoende support is van het management. Hiervoor 
blijkt uit alle drie de cases dat de oprichting van een aparte business unit, van waaruit 
specifieke dienstgerelateerde activiteiten worden uitgevoerd en gecoördineerd, een goede 
invloed heeft op het vermogen om diensten te ontwikkelen. Een bijkomend voordeel is dat dit 
ook de communicatie met de klant eenvoudiger maakt, wat zoals reeds eerder aangetoond de 
dienstontwikkeling ook ten goede komt. 

5.l.2 Proces 

Geen van de cases bevestigt het beeld dat het dienstontwikkelingstraject volledig 
gestructureerd moet zijn. In tabel 11 is te zien welke activiteiten bij cases in de betreffende 
fases worden uitgevoerd. Bij de gekleurde activiteiten is sprake van een gestructureerde 
aanpak. 

Tabel 11 : Fases en aclivileiten in hel die11s101Uwikkeli11gsproces 

FaH'' 1/oekloo, • \ \ (' (f/11 (;el1eke ISS Telematica 

ldeegenerati.e Brainstorm- • Beurzen bezoeken Brainstorm-
Sessies • Contact in het informele circuit Sessies 
(tevens -+ ) • Klantbezoeken + (tevens) 

Concept Opstellen Opstellen Opstellen Markt Opstellen 
Ontwikkeling Businessplan* Businessplan* Busi nessplan* Onderzoek* business 

plan' 2 

Ontwikkeling Externe Overname Samenwerking Overname Uit werking 
ontwikkeling Interne en externe Leverancier dienst 
technologie ontwikkeling Conce1>t 

Hard en software 
Pilot Li ve test Live test Marketing Fijntunen Test met 

Demo' s proefsysteem 
Promotie 

Commercialisatie Invoeren Invoeren en Op de markt Op de markt -
uitbre iden brengen brengen 

* Deze activiteiten ziin heter Kestructureerd en formeler inKericht naarmate investerinKen toenemen 

3 1 
Hoekloos B.V. , Geveke, Ascom B.V. , het Telematica Instituut 

32 Volgens de Freeband Business Blauwdruk Methode (FBBM) 
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Er is slechts bij twee cases sprake van gestructureerde ideegeneratie. Dit houdt in dat er met 
een redelijke frequentie brainstormsessies worden gehouden om ideeën te verzamelen en 
hieruit goede ideeën te filteren. Bij de overige drie cases is echter geen gebrek aan ideeën. Uit 
nadere analyse blijkt hiervoor de volgende verklaring te zijn .: 

• Ideeën ontstaan doorgaans vanzelf indien een goede communicatiestructuur wordt 
onderhouden met de klant, regelmatig informatie wordt gedeeld met collega's in het 
informele circuit en de ontwikkelingen in de markt nauw in de gaten worden 
gehouden. 

Opmerkelijk is dat hoewel men in de conceptonwikkelingsfase veel waarde hecht aan het 
doen van marktonderzoek of opstellen van een businessplan , er slechts één case is die 
hiervoor een standaardmethode gebruikt. Wel neemt de behoefte aan formele inrichting van 
dit proces toe naarmate de verwachte investeringen stijgen. Het gebruikt van de standaard 
methode levert voor het Telematica Instituut een aantal voordelen op33

• 

• Er wordt elke dienstontwikkeling kennis opgedaan, die dankzij het gebruik van de 
standaardmethode niet verloren gaat. 

• Bij correcte toepassing van de methode zal de slagingskans van een dienstproject 
worden vergroot doordat rekening wordt gehouden met kritieke ontwerpfac toren. 

De reden dat vanaf de ontwikkelingsfase de dienstontwikkeling niet gestructureerd is heeft te 
maken met het feit dat per te ontwikkelen dienst dit scenario er weer helemaal anders uit kan 
zien. Een standaardi satie is daarom bij deze en hierop volgende fases lastig te realiseren. 

5.2 Verschillen cases onderling 

5.2.1 Organisatie 

Een punt waarop alle cases verschillen is de organi satori sche constructie die wordt gebruikt in 
de ontwikkelingsfase. Overnames, strategische allianties, interne/externe 
samenwerkingsverbanden partnerships en netwerkconstucties passeren de revue. In bijlage 9 
zijn deze vormen terug te vinden met bijbehorende voor- en nadelen. Op basis van deze 
gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over welke vorm het beste is. Uit de cases komt 
naar voren dat dit sterk afhangt van het soort dienst en de organisatie zelf. De volgende 
redenen worden genoemd om de benodigde technologie extern te ontwikkelen. 

• Het ontbreken van kenni s intern 
• Lagere kosten mogelijk 
• Snellere ontwikkeling 
• Kwaliteit van de kennis beter buitenshuis 

Behalve hard- en softwareontwikkeling worden in deze fase vaak ook andere aspecten 
ontwikkeld. Het opleiden van medewerkers, het aanpassen van interne processen, 
veranderende kostenstructuren en de aanpassing van IT-systemen zijn allemaal voorbeelden 
van activiteiten tijdens deze fase. Bij de analyse is echter gefocust op de ontwikkeling van 
hard- en software. 

5.2.2 Strategie 

De enige expliciete strategie wordt gesignaleerd bij ISS. Dit is niet heel verrassend omdat ISS 

33 
In 5.2.3 wordt deze methode nader toegelicht. 
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de enige pure dienstverlener uit het rijtje is. Uit het strategisch document dat in bijlage 5 is 
opgenomen kan een aspecten worden afgeleid waaraan een goede strategie moet voldoen. 

• De strategie maakt deel uit van een bedrijfsbrede visie die wordt ondersteund door het 
management. 

• Er moet een duidelijk doel zijn verbonden aan de strategie, dat binnen een lange doch 
flexibele termijn moet worden bereikt. 

• Er moeten middelen vrij worden gemaakt voor investeringen die nodig zijn om het doel te 
verwezenlijken. 

Bij Ascom en Geveke wordt ook benadrukt dat ondersteuning van het management cruciaal is 
om een dienstontwikkeling te kunnen voltooien. 

5.2.3 Proces 

Het opmerkelijkste verschil in het dienstontwikkelingsproces is de standaard methode die het 
Telematica Instituut gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe diensten. De Freeband Business 
Blauwdruk methode (FBBM) die het Telematica Instituut gebruikt, toetst de 
levensvatbaarheid van een dienstconcept op vier domeinen. Hoewel de toepassing hiervan kan 
verschillen per dienst wordt het wel zoveel mogelijk al s richtlijn gebruikt. De vier domeinen 
staan hieronder beschreven. 

• Service domein: het dienstconcept en de waardepropositie die men wil aanbieden. 
• Technologie domein : technische functies en architectuur die nodig zijn voor het realiseren 

van die waardepropositie. 
• Organisatie domein : afspraken over samenwerking tussen de organisaties om die 

waardepropositie te leveren. 
• Financieel domein: kosten, investeringen, baten en ri sico 's en de verdeling tussen de 

verschillende actoren. 

Voor elk domein moet aan de hand van een aantal kritische ontwerpfactoren de haalbaarheid 
van de dienst in worden geschat. Hierbij moet op alle vier de domeinen voldoende resultaat 
worden behaald als voorwaarde om door te kunnen. 

5.2.4 Cultuur 

Er is één case die er wat betreft innovatieve cultuur uitspringt. Bij Geveke is het motto: 
verandering is normaal en stilstaan is achteruitgang en dat blijkt uit alle facetten van de 
organisatie. Hier wordt ook als enige een beloningsstructuur aangetroffen om 
ondernemerschap en kansrijke initiatieven te ondersteunen. 

5.3 Overeenkomsten cases onderling 

5.3.1 Strategie 

Hoewel strategische documenten bij vrijwel alle cases ontbreken is er wel degelijk sprake van 
een meer impliciet aanwezige strategie. Er worden twee strategieën aangetroffen: de 
'customer intimacy strategie' en de 'product /eadership strategie'. Volgens Treacey et al. 
( 1995) richt men zich met eerstgenoemde strategie op het zo precies mogelijk voorzien in de 
behoefte van de klant en ligt de foc us bij de tweede strategie meer op het leveren van 
hoogwaardige producten/diensten en het opbouwen van een sterke merknaam. In tabel 12 zijn 
deze strategiën voor de betreffende cases weergegeven. 
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Tb/12 S : .. d. "kk /" b .. . h-U d 
Hoekloos A.,·com Geveke ISS Telematica 

lmtituut 
Strategie Customer Customer Customer Product Product 

intimacy intimacy intimacy leadership leadership 
Kenmerk Aparte BU Aparte BU Aparte BU Snel Focus op 

Call center Market pull Klantgericht uitbreiden technologische 
Klantgericht merk en innovatie 

afzetgebied. 
Match Ja Ja Nee Ja Ja 

De 'customer intimacy strategie' scoort een lichte meerderheid. Aangezien ook bij de overige 
cases invloeden hiervan terugkomen wordt hieruit afgeleid dat deze strategie boven de 
'product leadership strategie' te prefereren is. Tevens is te zien dat een goede match tussen 
de dienstontwikkelingsstrategie en de overall strategie is aan te bevelen. 

5.3.2 Structuur 

In tabel 11 uit 5. 1.2 zijn overeenkomsten tussen de verschillende cases goed zichtbaar. Bij 
alle vijf de cases is er geen gestructureerd ideegeneratieproces aangetroffen. Nadere analyse 
wijst uit dat nieuwe ideeën kunnen ontstaan op een aantal manieren. 

• Een individuele klantvraag is de aanleiding voor het idee. 
• Veranderingen in de markt zorgt voor een nieuw idee. 
• Een idee bestond al elders in de eigen organisatie. 
• Technologische veranderingen zijn aanleiding voor het nieuwe idee. 

De eerste twee bronnen in combinatie worden het meeste genoemd. Verschil tussen 
veranderingen in de markt (die bestaat uit een groep klanten) en een individuele klantvraag is 
dat laatstgenoemde niet persé de gehele markt representeert. Hierin schuilt een gevaar, 
namelijk dat men een klantspecifieke dienst ontwikkelt die slechts beperkt toepasbaar is en 
daarom dient de markt als geheel ook mee te worden genomen. Een brainstormsessie wordt 
ook frequent bij twee cases toegepast en wordt ervaren als zeer waardevol bij het uitdunnen 
van het brede aanbod aan ideeën. 

In de conceptontwikkelingsfase wordt door alle cases een businessplan opgesteld. Hoewel dit 
grotendeels niet volgens een standaardmethode gebeurt, wordt het proces wel formeler 
ingericht naarmate de benodigde investeringen stijgen. De pilotfase wordt door vier van de 
vijf cases als cruciaal beschouwd. Er kwamen twee punten expliciet naar voren bij de cases. 

• Er zijn altijd diverse afdelingen/partijen betrokken en de moeilijkheid in deze fase is een 
goede communicatiestructuur en verdeling van taken en verantwoordelijkheden om dit 
complexe proces goed te kunnen managen. 

• Een pilotsite kan goed gebruikt worden om toekomstige klanten met de nieuwe dienst en 
de ervaringen van de klant kennis te laten maken. 

Wat betreft de commercialisatiefase blijkt dat 

• Het gebruik van de pilotsite als referentie helpt om diensten tastbaar te maken voor 
toekomstige klanten. 
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• Standaardisatie in meten van de dienst d.m.v. SLA belangrijk als men (inter)nationaal een 
dienstkwaliteit wil hanteren. 

5.3.3 Cultuur 

Uit alle ca<;es blijkt dat openheid wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om diensten te 
kunnen ontwikkelen. Deze openheid is in sommige gevallen tussen verschillende business 
units wat minder. Hoewel belonigsstructuren slechts bij één case zijn aangetroffen blijkt dat 
het niet bestraffen van projecten die mislukken net zo belangrijk wordt bevonden. 

5.3.4 Mensen 

Het overzicht in bijlage 6 laat zien dat bij alle cases meerdere disciplines betrokken zijn in de 
dienstontwikkeling. Nadere analyse wijst uit dat er een onderverdeling te maken is tussen 
technisch en commercieel personeel dat ontwikkelende taken heeft of uitvoerende taken op de 
klantlocatie zelf. Figuur 5 laat zien welke functies bij deze classificatie horen. 
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Figuur 5 Competenties en bijbehorende functies in diens/ontwikkelingsproces 

De commercieel ontwikkelende functies zijn vrijwel gedurende het hele traject inzetbaar. De 
business development managers en product managers spelen vaak een belangrijke rol en 
fungeren als trekker van het project , ondersteund door overige commerciele functies. Het 
technische personeel is voornamelijk actief bij de ontwikkelingsfase en ter ondersteuning in 
de pilotfase. 

5.3.5 Middelen 

Bij alle cases worden grote investeringen gedaan in de ontwikkelingsfase. Het hogere 
management neemt uiteindelijk de eindbeslissing. De klant deelt bij vier van de vijf cases niet 
mee in de kosten van de ontwikkeling. Bij drie cases zijn indien investeringen minder groot 
zijn ook mogelijkheden om de ontwikkeling zonder officiële goedkeuring van het 
management onder eigen tekeningsbevoegdheid te realiseren . In de praktijk wordt echter toch 
overlegd met het management om het draagvlak te pei len. Goede communicatie met het 
management is dus cruciaal om middelen voor de ontwikkeling veilig te stellen. 
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5.4 Conclusie 

Uit de inzichten die in dit hoofdstuk zijn opgedaan worden een aantal conclusies getrokken. 
Wat betreft de verschillen die optreden tussen literatuur en praktijk kan het volgende worden 
geconludeerd. 

• Een expliciete dienstentrategie ontbreekt vaak in de praktijk, maar wordt 
gecompenseerd door een impliciete strategie die sterk focust op het proces van de 
klant en ondersteuning krijgt van het management. 

• De dienstontwikkeling wordt over het algemeen adhoc georganiseerd, maar in de 
ideegeneratiefase en conceptontwikkelingsfase zijn door structurering significante 
voordelen te behalen. 

Uit de vergelijking van de verschillen en overeenkomsten tussen de cases kan een aantal 
criteria worden afgeleid die van belang kunnen zijn bij de inrichting van de 
dienstontwikkeling. Deze zijn geordend aan de hand van de onderzoeksfactoren en staan 
hieronder weergegeven. 

Strategie 
Een dienstontwikkelingsstrategie heeft bij voorkeur de volgende eigenschappen: 

• Compatibel: een match met de overall strategie verbetert de kans op slagen van de dienst. 
• Ondersteunend: support van het mangement is cruciaal en kan zeker als de compatibiliteit 

minder is, doorslaggevend zijn voor voortgang van de ontwikkeling. 
• Koppelend: financiële middelen moeten gekoppeld worden aan de strategie om voortgang 

van de dienstontwikkelingen te waarborgen. 
• Expliciet: vastlegging van de strategie kan duidelijkheid verschaffen binnen de 

organisatie en vereenvoudigt de vrijgave van middelen 
• Lange Geldigheid: de strategie geldt voor een lange termijn 
• Klantgericht: in de strategie wordt de klant als belangrijke stakeholder gezien. 
• Doelgericht: er worden duidelijke targets gedefinieerd die bij specifieke doelgroepen 

moeten worden bereikt. 

Organisatie 
Bij de keuze voor de constructie waarin benodigde onderdelen voor de dienst ontwikkeld 
worden dient rekening te worden gehouden met de volgende criteria. 

• Beschikbare interne kennis, kwaliteit van deze kennis, beschikbare tijd voor ontwikkeling 
en kosten van de ontwikkeling. 

Proces 
Bij het dienstontwikkelingsproces zijn de volgende criteria belangrijk. 

• Formalisatie: met name in de conceptontwikkelingsfase en gedeeltelijk in de 
ideegeneratiefase kan dit significante voordelen opleveren. 

• Kriti sche onderbouwing: service domein, technologisch domein, organisatie domein en 
financieel domein met name in conceptontwikkelingsfase. 

• Beslissingspunten: er moet aan het eind van elke processtap een tijd worden ingelast om 
over de voortgang van hel project te besli ssen. 

• Klantbetrokkenheid: gedurende het hele proces moet de klant als belangrijke stakeholder 
worden gezien. 

Mensen 
Personele vereisten die kunnen worden afgeleid zijn: 
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• Multdisciplinariteit: er zijn zowel technische/commerciële en ontwikkelende/uitvoerende 
vaardigheden nodig. 

• Besli ssingsbevoegdheid: er moet een persoon of instantie zijn die keuzes maakt over de 
voortzetting van het ontwikkeltraject. 

Middelen 
Voor de middelen gelden de volgende criteria: 

• Koppeling: de middelen die voor dienstontwikkeling beschikbaar zijn moeten gekoppeld 
worden aan de dienstontwikkelingsstrategie. 

• Flexibiliteit: kleine investeringen moeten binnen eigen verantwoordelijkheid kunnen 
worden toegewend door hiervoor bevoegde werknemers. 

Cultuur 
De cultuur om dienstontwikkelingen te bevorderen is bij voorkeur: 

• Openheid: een open communicatie tussen alle bedrijfsonderdelen en tussen personeel 
onderling is aan te bevelen. 

• Flexibel : trekkers van projecten die niet slagen moeten niet genadeloos worden afgestraft 
hiervoor. 

• Ondersteunend: het management moet achter een innovatieve cultuur staan en dit 
uitdragen. 

De onderlinge vergelijking van cases heeft dus een aantal goede aanknopingpunten gegeven 
voor de inrichting van de dienstontwikkeling. In het volgende hoofdstuk wordt gekeken hoe 
de dienstontwikkeling bij Océ verbeterd kan worden. 
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6 Ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt een ontwerp opgesteld aan de hand waarvan de dienstontwikkeling van 
Océ kan worden ingericht. 

6.1 Samenvatting inzichten 

Om de dienstontwikkeling te verbeteren moeten de knelpunten in het proces worden 
verholpen. Een vergelijking tussen de literatuur in hoofdstuk twee en de situatie van Océ in 
hoofdstuk drie laat zien dat verbetering mogelijk is op alle vijf succesfactoren (tabel 13). 

Tabel 13: Succesfac/Oren en knelpunten 

S11cce".fact11r n.11elp11111 Od 
Strategie • Strategische richtlijnen m.b.t. dienstontwikke lingen bij OBS Venlo zijn niet 

helder. 

• Strategie met betrekking tot dienstontwikkeling is bij R&D afwezig . 

• Strategie bij OBS Den Bosch is gericht op de korte termijn . 
K/antoriëntatie • OBS Venlo en R&D hebben slechts in zeer beperkte mate interactie met de 

klanten en weten zodoende niet wat er speelt. 
Processen • Het ontwikke lproces is niet gestructureerd en informeel. 
Mensen • Er is onvoldoende samenwerking tussen OBS, OpCo en R&D . 
Bedrijfsomgeving • De productgerichte bedrijfsomgeving beperkt de dienstontwikke ling . 

Het blijkt dat de situatie in de literatuur niet volledig overeenkomt met die van de praktijk. De 
inzichten uit hoofdstuk vier bevestigen het belang van goede klantoriëntatie en gebruik van 
multidisciplinaire teams. Er zijn echter ook nog een aantal vragen dat onbeantwoord blijven. 
Moet er een expliciete strategie zijn om diensten te ontwikkelen of niet? En in hoeverre moet 
het dienstontwikkelingsproces gestructureerd worden? De literatuur en praktijk komen op dit 
gebied niet helemaal overeen. Daarom wordt in hoofdstuk vijf een analyse uitgevoerd die 
dieper in gaat op de verschillen en overeenkomsten tussen de cases onderling. Hieruit blijkt 
dat een strategie niet altijd expliciet omschreven hoeft te zijn. Het is belangrijker dat het 
management de strategie ondersteunt. Tevens blijkt dat in de praktijk niet alle fases in het 
diensontwikkelingsproces gestandaardiseerd zijn. Uit deze en andere inzichten wordt een 
aantal criteria opgesteld die bij de inrichting van de dienstontwikkeling een rol spelen. Deze 
zijn samengevat in tabel I 4. 

Strategie 

Or ,anisatie 
Proces 
Mensen 
Middelen 
Cultuur 

Compatibe l. Ondersteund. Gekoppe ld . Expliciet, Lange geldigheid. 
Klant ericht. Doel0 ericht 
Beschikbaarheid kennis, kwaliteit kennis. tijd , kosten 
Klantbetrokkenheid. Beslissin s unten, Kritische onderbouwin° , Formali satie. 

Deze criteria worden gebruikt bij het opstellen van het ontwerp. In de volgende paragraaf 
wordt uiteengezet hoe hierbij te werk is gegaan en hoe het ontwerp er uit komt te zien. 

6.2 Het ontwerp 

Er is in de voorgaande paragraaf al gezegd dat de knelpunten in het 
dienstontwikkelingsproces bij Océ moeten worden verholpen. Hierbij is vanuit Océ de 
voorwaarde gesteld dat wat al gebeurt op het gebied van dienstontwikkeling versterkt moet 
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worden. In combinatie met de inzichten uit hoofdstukken vier en vijf worden de volgende 
randvoorwaarden opgesteld waar het ontwerp minimaal aan moet voldoen. 

• De klant is een belangrijke stakeholder en moet al s zodanig worden meegenomen in het 
ontwerp.34 

• Er moet gebruik worden gemaakt van multidisciplinaire tearns.35 

• OBS Den Bosch moeten in het ontwerp betrokken worden. 36 

• De ontwikkeling van (incrementele) klantspecifieke innovaties mag niet verloren gaan.37 

Het ontwerp bestaat uit vier onderdelen, een basisontwerp en drie detailontwerpen. Het 
basisontwerp is gebaseerd op het diensontwikkelingsproces zoals tegengekomen bij de cases 
en in de detailontwerpen worden de eerste drie fases van dit proces verder uitgewerkt. Het 
basisontwerp is te zien in figuur 6 en de detailontwerpen zijn opgenomen in de bijlagen 15 tot 
en met 17. Hieronder wordt het basisontwerp kort toegelicht en wordt uitgelegd waarom 
bepaalde keuzes gemaakt zijn. 

Het basisontwerp 
Het dienstontwikkelingsproces wordt ingedeeld in zes processtappen, die grotendeels 
overeenkomen met de in hoofdstuk vier genoemde fases, op twee kleine verschillen na. De 
stap strategievorming is toegevoegd, omdat uit 5.2.2 en uit 4.7 & 5.1.1 het vormen van een 
impliciete dan wel een expliciete strategie significante voordelen oplevert. Daarnaast is aan de 
ideegeneratie de term ideeselectie toegevoegd, omdat er niet altijd een duidelijke scheiding is 
aan te geven tussen het moment waarop het idee ontstaan en het moment dat voor het idee 
gekozen wordt. 

Er wordt gekozen om de eerste drie fases te formaliseren. Een eerste reden hiervoor is dat in 
deze beginfases investeringen nog relatief laag zijn en een goede keuze hier het verlies van 
grote investeringen in een later stadium kan voorkomen. Daarnaast is in 4.7 en 5.1.2 
aangetoond dat er significante voordelen te behalen zijn door de ideegeneratie en 
conceptontwikkelingsfase te structureren Gezien het feit dat bij Océ het ontbreken van een 
duidelijke strategie een knelpunt is, moet ook deze stap gestructureerd worden. Er worden 
ook formele beslissingspunten toegevoegd aan het eind van deze drie processtappen . 
Hieronder worden deze drie processtappen kort beschreven. 

Bij de strategievorming wordt een strategische stuurgroep opgericht bestaande uit 
management van OBS Den Bosch, OBS Venlo en R&D. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen van een strategisch plan voor de dienstontwikkeling en gebruiken hierbij de kennis 
van diverse medewerkers binnen Océ en een aantal grote klanten. Er worden middelen 
gereserveerd om dit plan uit te kunnen voeren. In de ideegeneratie en -selectiefase is een 
multidisc iplinaire projectgroep bestaande uit medewerkers van OBS Den Bosch, OBD Venlo 
en R&D verantwoordelijk voor het verzamelen van ideeën en het beoordelen hiervan. De 
strategische stuurgroep kiest welke ideeën verder worden ontwikkeld. In de 
conceptontwikkelingsfase worden ideeën verder uitgewerkt tot dienstconcepten. De 
projectgroep doet dit en wordt ondersteund door marketing en finance . De dienstconcepten 
worden beoordeeld op criteria en bij goedkeuring wordt het concept verder ontwikkeld. 

Het basisontwerp moet worden gezien als een vrij generiek ontwerp om de 
dienstontwikkeling in te richten. Wat er allemaal nodig is om het bij Océ toe te passen wordt 
in de volgende paragraaf besproken. 

34 
Gebaseerd op inzichten uil literatuur (hfd. 2) en praktijk (hfd. 4 en 5) 

35 Gebaseerd op inzichten uit literatuur (hfd. 2) en praktijk (hfd. 4 en 5) 
36 OBS Den Bosch, OBS Venlo en R&D hebben elk eigen sterktes hebben en deze moeten worden 

gebundeld. 
37 Deze vorm van innovatie is belangrijk om klanten tevreden te houden. 
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Het basis ontwerp en de detailontwerpen geven een richtlijn aan voor de inrichting van de 
dienstontwikkeling. Om dit ontwerp voor de specifieke situatie van Océ toe te kunnen passen 
zijn een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze zijn hieronder per processtap weergegeven. In 
bijlage 17 is per implementatie stap aangegeven hoe deze het beste kunnen worden 
uitgevoerd. 

6.3.1 Strategievorming 

1. Beleg een strategische meeting tussen het management van OBS Den Bosch, OBS 
Venlo en R&D. 

Uit 5.1.1 en 5.2.2 blijkt dat steun van het management in dienstontwikkeling cruciaal is. 
Daarnaast wordt in 5.4 genoemd dat de strategie compatibel moet zijn met de overall 
bedrijfsstrategie. Daarom moeten bovengenoemde partijen het initiatief nemen om samen te 
werken aan de formulering van een dienstontwikkelingsstrategie. 

2. Grote klanten van OBS moeten worden uitgenodigd om input te kunnen leveren in 
het strategievormingsproces. 

Uit zowel hoofdstuk twee als vier blijkt dat klantoriëntatie cruciaal is bij de 
dienstontwikkeling. Om er voor te zorgen dat de strategische onderwerpen waaraan gewerkt 
wordt ook voor klanten interessant zijn wordt aangeraden om (grote) klanten te betrekken bij 
het opstellen van deze onderwerpen. In 4.6.2 is terug te vinden dat dit voor het Telematica 
Instituut een succesvolle methode is. 

3. Reserveer middelen voor de dienstontwikkeling vanuit het R&D budget. 

Om grote innovaties te realiseren zijn middelen nodig . Uit 3.5 blijkt dat OBS geen toegang 
heeft tot middelen van R&D en hierdoor grote innovaties niet gefinancierd kunnen worden . In 
de toekomst moet R&D middelen reserveren voor dienstinnovaties. Dit moet gekoppeld 
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worden aan de strategievorming. OBS moet deze middelen ook kunnen gebruiken voor 
dienstinnovaties die binnen het strategische plan passen. 

6.3.2 Ideegeneratie en ideeselectie 

4. Versterk de communicatiekanalen tussen de klant en de organisatie 

In 2.2.3 beargumenteren diverse auteurs38 dat het in kaart brengen van de klantwensen de 
kans op succes in dienstontwikkeling verhoogt. Ook uit de casestudies blijkt dat een scherpe 
analyse van de klantsituatie noodzakelijk is aangezien dit één van de voornaamste bronnen is 
voor nieuwe diensten (5.6.2). De projectgroep die dienstideeën moet verzamelen en 
beoordelen heeft er daarom baat bij dat de communicatiekanalen met de klant worden 
versterkt. Dit geldt in het bijzonder voor R&D en OBS Venlo, die in de huidige situatie niet 
altijd aansluiting vinden bij de klant. 

5. Behoud en versterk de relatie tussen OBS Den Bosch, OBS Venlo en R&D. 

ln 2.2.2 wordt benadrukt dat er verschillende soorten competenties in de dienstontwikkeling 
nodig zijn en dat R&D personeel samen moet werken met servicepersoneel en 
teamvaardigheden moet ontwikkelen. Daarnaast wordt beweerd dat R&D een hechte 
interactie met de klant moet zien te realiseren. Uit 5.6.4 blijkt dat ook uit de casestudy's dat 
dienstontwikkeling in multidisciplinaire teams plaatsvindt. Bij Océ zullen bovengenoemde 
partijen veel samenwerken indien het ontwerp wordt gevolgd. Daarom wordt aanbevolen de 
relaties die er zijn uit te bouwen om betere samenwerking te realiseren en zo de kans op 
succesvolle dienstontwikkelingen te vergroten. 

6.3.3 Conceptontwikkeling 

6. Ontwerpcriteria om ideeën/concepten te toetsten op levensvatbaarheid. 

Om in de ideegeneratie en ideeselectiefase een verantwoorde keuze te kunnen maken moet 
een aantal criteria worden afgeleid waarmee diensten beoordeeld kunnen worden. Uit 5.2.3 
blijkt dat er vier aspecten zijn waarmee men minimaal rekening moet houden: de 
klantwaarde, technologische haalbaarheid, financiële haalbaarheid en organisationele 
haalbaarheid. Voor elk van deze gebieden moeten criteria worden opgesteld en de overall 
score moet worden gebruikt om te bepalen of een idee levensvatbaar is of niet. Dezelfde 
criteria moeten worden gebruikt bij het beoordelen van het dienstconcept. In de 
ideegeneratiefase kunnen deze criteria wat flexibeler worden toegepast dan in de 
conceptontwikkelingsfase. 

7. Ontwikkel een standaardmethode om dienstconcepten uit te werken en te 
beoordelen. 

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat in de conceptontwikkelingsfase vaak dezelfde soort activiteiten 
worden uitgevoerd en dat deze, indien investeringen toenemen formeler worden uitgevoerd. 
De inhoud hiervan zal uiteraard per dienst verschillen, maar de manier waarop concepten 
worden uitgewerkt kan gestandaardiseerd worden. Hierdoor wordt documentatie van 
dienstontwikkelingen inzichtelijker en wordt kennis opgebouwd die kan worden uitgewisseld. 

38 Thomke . 2003: Martin and Hornc. 1995 : Gustafsson. 1999 
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6.3.4 Overige fasen en algemene punten 

8. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om diensten met derden te ontwikkelen. 

Uit 5.2.1 en bijlage 9 blijkt dat er verschillende vormen zijn waarin diensten kunnen worden 
ontwikkeld. Overnames, allianties en partnerships zijn hier voorbeelden van. Binnen Océ 
wordt op dit moment niet veel samengewerkt met externe partijen in dienstontwikkeling. Uit 
de cases blijkt dat veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden door een samenwerking aan 
te gaan. Daarom moet er binnen Océ meer aandacht hieraan worden geschonken. 

9. Gebruik een duidelijke communicatiestructuur in de pilotfase. 

De pilotfase is vaak een cruciale fase in het proces, aangezien hier de dienst voor het eerst in 
een praktijksituatie getest wordt. De complexiteit van een pilot zit hem in de organisatie, 
aangezien er veel verschillende partijen aan deel nemen. Uit 5.3.2 blijkt dat het gebruik van 
een duidelijke communicatiestructuur in deze fase, problemen kan helpen voorkomen. 

10. Gebruik de pilotsite om bij commercialisatie potentiële klanten voor te lichten. 

Een handige tip die uit 5.3.2 wordt gehaald is om de contacten met de pilotsite aan te houden 
zodat potentiële klanten kennis kunnen maken met de dienst. Omdat zoals bleek in hoofdstuk 
twee diensten onscheidbaar zijn van het leveringsproces is dit de ideale manier om de klant de 
dienst te kunnen laten ervaren. 

11. Investeer in medewerkers 

Mensen met commerciële en ontwikkelende vaardigdheden zijn het meest nodig in de 
dienstontwikkeling blijkt uit 5.3.3. Deze zijn wel aanwezig bij Océ, maar vaak al belast met 
andere taken. Uit tabel 2 in 3.2 is ook al te lezen dat bij OBS Venlo in het personeelsbestand 
is gesneden. Het zal nodig zijn om mensen aan te nemen tenzij men met huidig personeel kan 
schuiven. Ongeacht het besluit, zal men zal geld moeten investeren in (nieuwe) medewerkers. 

6.4 Conclusie 

Aan de hand van het basisontwerp kan de dienstontwikkeling bij Océ worden aangepakt, 
waarbij de nadruk moet liggen op de eerste fases. Het aanbrengen van een duidelijke structuur 
is een kernbegrip dat hierbij als rode draad door het proces heenloopt. In bijlage 18 is een 
compleet overzicht gegeven waarin de relatie tussen de implementatiestappen, het 
basisontwerp en inzichten uit de detailontwerpen duidelijk wordt. Hieruit blijkt wederom dat 
dienstontwikkeling een complex proces is en dat de verbetering niet zonder slag of stoot zal 
gaan. In het volgende hoofdstuk wordt op basis van het gedane onderzoek nog een aantal 
aanbevelingen gedaan om de dienstontwikkeling te verbeteren. Tevens wordt de 
toepasbaarheid van het ontwerp beoordeeld door de onderzoeksmethodologie kritisch te 
bekijken. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

ln dit hoofdstuk wordt gekeken welke lering er kan worden getrokken uit het onderzoek en 
welke beperkingen het onderzoek kent. Hiervoor wordt allereerst gekeken in hoeverre de 
onderzoeksvragen zijn beantwoord. 

7.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

ln het begin van het onderzoek zijn een viertal onderzoeksvragen gesteld. In deze pragraaf 
wordt besproken in hoeverre deze beantwoord zijn. Er wordt per onderzoeksvraag gekeken 
welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden. 

1) Wat zegt de huidige literatuur over dienstontwikkeling binnen technologisch 
gedreven bedrijven? 

ln hoofdstuk twee is deze vraag beantwoord. Geconcludeerd kan worden dat het onderzoek in 
de dienstontwikkeling zich voornamelijk focust op financiële instellingen of andere bedrijven 
die voornamelijk uit de pure dienstverlenershoek komen. Uit de literatuur van de 
'manufacturing industry' blijkt dat technologische bedrijven een transitie doormaken van 
product naar service. Om deze transitie succesvol te kunnen maken moeten technologische 
bedrijven: 

De klantoriëntatie verbeteren. 
Nieuwe competenties ontwikkelen (partnering, applicatiekennis, systeemintegratie) . 
De interne organisatieprocessen en -structuren veranderen. 
Diensten binnen het bedrijf promoten. 

Hoe deze zaken moeten worden uitgevoerd is minder goed beschreven in de literatuur. Ook 
zijn er zijn weinig concrete voorbeelden zijn van technologische bedrijven die deze transitie 
hebben gemaakt. De onderzoeksvraag is daarom slechts deel s beantwoord en aanvullend 
onderzoek in de technologische sector zal nodig zijn om verdere toepassing mogelijk te 
maken. 

2) Wat is de huidige situatie van dienstontwikkeling bij Océ? 

ln hoofdstuk 3 is de huidige situatie van de dienstontwikkeling besproken. De conclusie die 
hieruit getrokken kan worden is dat de huidige situatie suboptimaal is. Kernbevinding is dat er 
wel dienstonwikkeling plaats vindt, maar vaak door individuele partijen waarin niet genoeg 
wordt samengewerkt. Een vergelijking met de literatuur op het gebied van dienstontwikkeling 
levert een vijftal gebieden op waar verbetering mogelijk is. Dit zijn klantoriëntatie, strategie, 
processen, mensen en cultuur. 

Beperking van het antwoord op deze vraag is dat slechts de Nederlandse situatie als 
uitgangspunt is genomen. Dit is vooral uit praktische overwegingen gedaan. De bevindingen 
gelden daarom niet voor geheel Océ. 

3) Hoe is bij technologische bedrijven de dienstontwikkeling georganiseerd en welke 
bedrijfsonderdelen spelen hier een rol in? 

De casestudy die in de hoofdstukken 4 en 5 is besproken, geeft een antwoord op deze vraag. 
De analyse die is uitgevoerd laat zien dat er ten opzichte van de eerder geformuleerde 
literatuur een aantal conclusies kunnen worden getrokken. 
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ln overeenstemming met de literatuur blijkt ook uit de cases dat klantoriëntatie en het gebruik 
van multifuncitonele teams in dienstontwikkeling een belangrijke plaats innemen. Het belang 
van klantoriëntatie ziet men terug in de voorkeur voor een 'customer intimacy ' strategie in 
dienstontwikkeling. De gebruikte strategiën zijn echter minder expliciet dan in de literatuur 
wordt aanbevolen. Uit de cases blijkt dat steun van het management de doorslaggevende 
factor is en niet de mate waarin de strategie is uitgeschreven. Het dienstontwikkelingsproces 
zelf blijkt in de praktijk slechts sporadisch gestructureerd te zijn. Wel blijkt dat indien 
formalisatie van het proces wordt toegepast dit het beste in de beginfases kan. Toepassing van 
een standaardmethode zorgt voor consistente kennisopbouw in de dienstontwikkeling en 
duidelijke onderbouwing van keuzes gedurende het (begin)traject. 

Over de ontwikkelingsfase en hierop volgende fases in het dienstontwikkelingstraject is 
minder informatie naar voren gekomen. Deels was dit al in de afbakening opgenomen. 
Daarnaast blijkt dat activiteiten in deze fases ook sterk verschillen per ontwikkeling waardoor 
de informatie die naar boven is gekomen minder goed te generaliseren valt. 

4) Hoe kan met de verkregen inzichten de dienstontwikkeling bij Océ verbetert 
worden? 

Het antwoord op deze onderzoeksvraag is verwoord in hoofdstuk 6, waar het conceptontwerp 
is ontwikkeld. Het basisontwerp dat in figuur 6 is opgenomen laat zien dat het belangrijk is 
om in de eerste fases de dienstontwikkeling te formaliseren. Indien de aanbevelingen die bij 
de implementatie van het ontwerp worden opgevolgd zal naar verwachting een aantal 
knelpunten in de dienstontwikkeling worden verbeterd of weggenomen. Allereerst worden 
strategi sche richtlijnen helderder. Daarnaast zal de samenwerking tussen OBS en R&D 
toenemen en wordt het dienstontwikkelingsproces beter gestructureerd. Omdat middelen nu 
vanuit R&D beschikbaar worden gesteld is het nu ook mogelijk voor OBS om grotere 
projecten uit te voeren, die voorheen niet bekostigd konden worden. 

Er is ook bij de beantwoording van deze vraag minder aandacht besteed aan de 
ontwikkelingsfase en hieropvolgende fases . Aangezien Océ wel ervaring heeft met het 
uitvoeren van projecten in algemene zin wordt verwacht dat hier geen grote problemen zullen 
optreden. 

7.2 Aanbevelingen 

ln het hoofdstuk zes zijn al een aantal aanbevelingen gedaan omtrendt de implementatie van 
het ontwerp. Er wordt nu nog een aantal algemene aanbevelingen gedaan. 

• Promoot dienstontwikkeling binnen R&D 

In 2.3.2 geven Gebauer en Friedli (2005) aan dat het belangrijk is te investeren in verandering 
en daarbij ook het personeel bewust moet worden gemaakt van het belang van diensten . 
Hierbij hoort ook een dienstgerichte visie die vanuit het management wordt uitgedragen. In 
4.4.2 bleek ook al dat een visie op diensten binnen een productgericht bedrijf geen vrij baan 
heeft. Omdat één van de knelpunten bij Océ de sterk productgerichte bedrijfscultuur is wordt 
aan bevolen om het belang van diensten binnen de organisatie verder te promoten. Een goed 
startpunt is natuurlijk R&D waar over het algemeen een sterk productgericht imago heerst, 
maar ook in overige bedrijfsonderdelen kan het geen kwaad om de dienst te promoten. Een 
mogelijkheid om dit te realiseren is door succesvolle dienstprojecten extra aandacht te geven 
in de bedrijfskrant of door bijvoorbeeld een servicetour te organiseren (voor eigen 
werknemers) langs verschillende sites in Nederland om kennis te maken met wat er allemaal 
aan diensten wordt gedaan door Océ. 
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• Ondersteun initiatief op het gebied van dienstontwikkeling 

In 2.2.3 wordt de innovatieve bedrijfsomgeving genoemd als belangrijke factor in de 
dienstontwikkeling. Belangrijk onderdeel hiervan is volgens diverse auteurs39 het stimuleren 
van personeel om met nieuwe ideeën te komen. En direct hieraan verbonden initiatieven die 
uiteindelijk mislukken niet genadeloos af te straffen . Dit wordt ook bevestigd vanuit de cases 
zoals in 5.6.5 is terug te lezen. Belangrijk ter ondersteuning van de dienstontwikkeling is ook 
het vrijmaken van middelen zoals in 5.6.1 en 5.6.3 wordt geconcludeerd. In de literatuur 
(2.2.3) wordt door Debackere et. al. ( 1998) wordt deze cruciale rol aan het management 
toegewezen. Hierop aansluitend wordt dan ook aanbevolen aan het management van R&D om 
initiatieven op het gebied van dienstontwikkeling te ondersteunen. Dit betekent dat er vanuit 
het R&D-budget, dat bestemd is voor innovatie, ruimte moet worden gemaakt om aan 
diensten te werken. Geadviseerd wordt om zoals in hoofdstuk 6 is voorgesteld dit te koppelen 
aan een strategisch plan voor dienstontwikkeling dat in samenwerking met OBS wordt 
opgesteld. Daarnaast kan worden overwogen om een beloningconstuctie toe te passen voor 
personeel dat met een winstgevend dienstconcept komt. Dit kan zoals in 4.4.6 is te zien een 
simpele beloning voor een goed idee zijn uit de ideeënbus, maar ook een formelere beloning 
gekoppeld aan behaalde winsttargets. Op deze manier wordt ook deels aan de eerder 
genoemde aanbeveling voldaan om de dienstontwikkeling binnen het bedrijf te promoten. 

• Neem risico 

Hoewel niet direct terug te vinden in de literatuur, of spec ifiek aan te bewijzen op basis van 
de casestudies zal menig auteur de volgende stelling eenvoudig kunnen ontkrachten. ' De 
ontwikkeling van diensten breng/ risico's met zich mee en vereist doorzellingskracht.' Nu is 
bij de analyse in hoofdstuk 3 niet direct naar voren gekomen dat Océ als bedrijf te weinig 
ri sico neemt of geen doorzetter zal zijn . Toch blijkt na negen maanden binnen Océ dat er van 
diverse kanten kriti sche vragen worden gesteld bij de snelheid waarmee keuzes worden 
gemaakt binnen Océ. Over het algemeen wordt het beeld geschetst dat men sterk vast houdt 
aan in het verleden ontwikkelde technieken en gemaakte keuzes. Van de 
dienstontwikkelingen die in dit onderzoek zijn behandeld zijn diverse momenten aan te 
wijzen waarop risico's zijn genomen en aanzienlijke investeringen zijn gedaan. Zo is destijds 
de beslissing van ISS om van een beveiligingsbedrijf over te gaan naar een schoonmaak 
bedrijf ongetwijfeld gepaard gegaan met de nodige risico's. De aanbeveling aan Océ luidt 
daarom neem risico en investeer in dienstontwikkeling. Doe dit wel op een bewuste manier en 
neem daarbij de bevindingen uit dit verslag40 ter harte. 

7.3 Reflectie 

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de gebruikte literatuur, de onderzoeksmethodologie en 
de resultaten . 

7.3.1 Gebruikte literatuur 

In hoofstuk twee is ter voorbereiding op hoofdstuk drie en de casestudy literatuur 
geraadpleegd. Er zijn een aantal generieke succesfactoren afgeleid, voornamelijk uit de 
literatuur van de financiële sector. Er is verder echter weinig gebruik gemaakt van modellen 
en overige inzichten uit de financiële sector omdat in hoofdstuk twee een aantal aantal grote 
verschillen tussen beide sectoren is waargenomen. Achteraf blijkt dat een aantal van de 
succesfactoren ook goed van toepassing zijn op de technologische industrie. Hoewel dit niet 
formeel is getoetst, zijn er sterke indicaties dat het gebruik van multifunctionele teams en een 

39 Ennew and Wrig ht. I 990: Gustafsson et. al. . 1999: Lieve ns en Moc nae n. 2000a: Nij hof. 2002 
40 De verslagen van Verleg (2002) en Duij f (2003) over dienstontwikkeling binnen Océ zijn ook 

waardevolle documenten zijn zeker aanraders voor geïnteresseerden. 
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goede klantoriëntatie zowel bij financiële als technologische bedrijven belangrijke 
succesfactoren zijn. Door de gekozen insteek is in dit onderzoek dus niet gekeken welke 
methodes en modellen financiële bedrijven gebruiken om de diensontwikkeling te 
ondersteunen en of deze binnen technologische bedrijven kunnen worden toegepast. In 
toekomstig onderzoek moet daarom niet bij voorbaat de toepassing van modellen uit de 
financiële sector worden uitgesloten. 

Naast deze constatering is tijdens het onderzoek aan het licht gekomen dat er een link kan 
worden gelegd tussen de succesfactoren van dienstontwikkeling en de bouwstenen die het 
fundament vormen onder een effectief gemanagede organsatie. Hierbij wordt gedoeld op de 
bouwstenen genoemd in bijlage 4. Er is in dit onderzoek echter weinig gebruik gemaakt van 
aanvullende literatuur op het gebied van organsatiekunde. Gezien de mogelijke link die is 
beschreven, had deze literatuur wellicht aanvullende inzichten kunnen geven over innovatieve 
organisatievormen of -processen. 

7.3.2 Onderzoeksmethodologie 

Een kemonderdeel van dit onderzoek is de uitgevoerde casestudy. Aan de hand hiervan wordt 
de onderzoeksmethodologie besproken. Hierbij wordt ingegaan op de gemaakte keuzes en 
gevolgen hiervan voor het onderzoek. 

Keuze casestudy 
De eeste keuze die gemaakt is, is het uitvoeren van de casestudy zelf. Hiervoor was gekozen 
omdat dienstontwikkeling een te complex onderwerp is voor een enquete. Gevolg van deze 
keuze is dat de resultaten voornamelijk kwalitatief blijven. Toch is gebeleken dat deze aanpak 
nodig was aangezien er vaak van het opgestelde interviewprotocol moest worden afgeweken. 
Uit elke case blijkt dat de situatie van dienstonwikkeling weer net iets anders is en met een 
enquete was het niet mogelijk geweest deze variabliteit op te vangen. Achteraf blijkt dat het 
ook lastig is om personen te vinden die zich met dienstontwikkeling bezig houden. Het is 
daarom zeer de vraag of met een enquete de benodigde respons was behaald. 

Keuze cases 
Omdat er uiteindelijk vijf cases zijn opgenomen, is de generaliseerbaarheid van het onderzoek 
slechts gemiddeld. De tijdslimiet van die aan het onderzoek zit, is de grootste reden dat er niet 
meer cases zijn gebruikt. Daarnaast hadden bedrijven vaak geen tijd of geen behoefte om te 
participeren aan het onderzoek. Van de geselecteerde cases hebben er vier cases een 
technologische achtergrond. Op dit vlak is de generaliseerbaarheid dus beter verantwoord. 
Daarnaast is bij de opzet van de analyse gebruik gemaakt van generieke succesfactoren. Ook 
dit verbetert de generaliseerbaarheid. Één case uit het onderzoek heeft een afwijkende 
achtergrond, die niet technologisch is en de inzichten die hieruit naar voren komen, kunnen 
niet worden gegeneraliseerd. 

De relatie tussen de gekozen cases en Océ is de technologische achtergrond en/of het actief 
zijn in operationele dienstverlening. Er is echter geen relatie tussen het soort activiteiten dat 
men uitvoert. Concurrenten van Océ zijn om praktische redenen niet meegenomen in het 
onderzoek. Dit betekent dat er uit het onderzoek geen directe mogelijkheden voor nieuwe 
diensten naar voren komen. Indien mogelijk is het natuurlijk erg interessant om de 
bevindingen bij een aantal gelijksoortige bedrijven te toetsten. 

Dataverzameiing 
Om de betrouwbaarheid te waarborgen is gebruik gemaakt van een interviewprotocol. 
Bovendien is gebruik gemaakt van een datarecorder om de gesprekken op te nemen. Omdat in 
de praktijk bij alle interviews van het protocol moest worden afgeweken is de 
betrouwbaarheid niet optimaal. Deels was dit echter niet te ondervangen gezien de aard van 
het onderwerp. 
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Het aantal interviews dat tijdens de casestudy's is afgenomen ligt in een enkel wat aan de lage 
kant. Op één case na zijn wel minimaal twee interviews per case uitgevoerd. Hierbij is in de 
meeste gevallen met dezelfde mensen gesproken. Er is wel geprobeerd om met verschillende 
mensen te spreken, maar dit is slechts bij twee cases gelukt. Hierdoor is de kwaliteit van de 
verzamelde data niet optimaal. Een van de redenden dat er minder interviews zijn uitgevoerd 
dan voorgenomen is dat er weinig aanspreekpunten zijn op het gebied van dienstontwikkeling 
in organisaties. ln de praktijk blijkt dat er hooguit één á twee personen zijn die je op dit 
gebied te woord kunnen staan. Achteraf gezien had de voorwaarde om minimaal me twee 
verschillende mensen vanuit het zelfde bedrijf te kunnen spreken de kwaliteit van de data 
kunnen verbeteren. 

De interviews zelf zijn vanwege de aard van het onderzoek slecht door één persoon 
uitgevoerd. Hierdoor is de validiteit van het onderzoek niet optimaal. Deels is dit 
ondervangen door het gebruik van een interview protocol. Hierdoor wordt tevens de 
herhaalbaarheid van het onderzoek verbeterd. In de praktijk zal het resultaat toch sterk 
afhangen van de onderzoeker omdat deze beslist wanneer er vn het protocol wordt afgeweken. 

7.3.3 Resultaten 

De externe validiteit verwijst naar het belang en de toepasbaarheid van de resultaten van het 
onderzoek. In de casestudy zijn voornamelijk technologische bedrijven opgenomen. Uit de 
overeenkomsten tussen de cases, die in dit onderzoek zijn aangetroffen wijst erop dat deels 
generalisatie mogelijk is. Omdat het basisontwerp redelijk generiek is opgezet en gebaseerd is 
op algemene fases in het dienstontwikkelingsproces kan dit ook voor andere sectoren waarin 
diensten ontwikkeld worden, waardevol zijn. 
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Bijlage 3: Interview protocol 

Het interview protocol bestaat uit een aantal items die de interviewer moeten helpen bij het 
afnemen van de interviews. Hiervoor wordt een globale werkwijze geschetst die tijdens het 
afnemen van de interviews moet worden gevolgd. Daarnaast zijn er een aantal standaard 
vragenlijsten die als richtlijn dient en tot slot worden enkele aandachtspunten gegeven. 

1.1 Onderwerpen 

De hoofdonderzoeksvraag wordt gesplitst in twee hoofdonderwerpen die een raamwerk 
opstellen voor de interviews. Deze onderzoeksonderwerpen zijn: 

• Dienstontwikkeling 
• Processen 
• Betrokken parti jen 
• Middelen 

• Strategie voor dienstontwikkeling 

1.2 Interviewprotocol 

In deze sectie wordt een aantal zaken aangestipt die bij het afnemen en uitwerken van de 
interviews als leidraad dienen voor de interviewer. In 1.2. l wordt uitgelegd waar bij de 
afname van het interview rekening mee moet worden gehouden. De uitwerking van de 
interviews dient zoveel mogelijk plaats te vinden volgens de methode die in 1.2.2 is 
beschreven. 

1.2. l Afname interview 
Voordat het interview wordt afgenomen kan de interviewer alvast zoveel mogelijk informatie 
verzamelen van het internet en het eerste deel van de standaard vragenlijst (de algemene 
informatie) zover mogelijk invullen. Bij de afname van het interview dient men de checklist 
van het interview te hanteren die opgenomen is in het einde van dit document. 

In the interview dient zoveel mogelijk de aangegeven structuur van deze checklist aan 
gehouden te worden, maar er mag wel vanaf worden geweken zolang men minimaal zich aan 
de volgende stappen houdt. 

1. Opening interview met korte uitleg afstudeeropdracht 
2. Korte inleiding respondent en bedrijf 
3. Checken algemene info 
4. Start interview 
5. Afronding 

1.2.2 Uitwerken interview 
1. Volledig uittypen van het interview aan de hand van aantekeningen en/ of geluidsopname 

en opslaan als gepsreksverslag. 
2. Gespreksverslag vervolgens indelen volgens onderstaand overzicht tabel 7 
3. Uitgewerkt overzicht opsturen naar respondent 
4. Wijzigingen door voeren na ontvanging van de respondent 
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Diens1on1wikkeling 

S1ra1e 1 ie 
ldeegeneratie 

Ontwikkeling 

Commercialisaiie 

Par1ijen be/rokken in het proces 

Belangrijke succesfa ctoren 

1.3 Standaard vragenlij st 

Beschrijvingen van soort diensten dat bedrijf aanbied 
of beschrïvin van onderzochte s cifieke dienst 
1s opgedeeld in vier delen strategie, ideegeneratie, 
ontwikkelin en commercialisatie 
Strate ie m.b.t. dienstontwikkelin 
Proces waarmee ideeën tot stand komen voor de 
dienstontwikkelin 
Activiteiten die in het verder uitwerken van een idee 
tot dientconcept plaatsvinden. Ook het testen van de 
dienst ( ilot) valt hieronder 
Hierin worden acitivteiten ondergebracht die worden 
ondernomen om de dienst aan meerdere klanten aan te 
bieden (commercialiseren). 
Indien achterhaald kan worden welke partijen in het 
proces betrokken zijn, moeten deze in tabelvorm 
worden weergegeven onder dit kopje met daarbij de 
activiteiten en fases waarin deze o treden. 
Factoren die het ontwikkelen van de dienst positief 
beinvloed hebben of problemen die voorkwamen 
tijdens de ontwikkel in . 

Deze standaard vragenlij st moet bij elk interview mee worden genomen en gehanteerd bij de 
afname van het interview. 

0: Algemene Info 

♦ Bedrijfsnaam 
♦ Aantal werknemers 
♦ Organisatie structuur 
♦ Afdelingen/ BU / Staf 
♦ Omzet afgelopen 2 jaar, verdeeld over onderdelen. 
♦ Hoofdproducten / diensten / processen 
♦ Business model 
♦ Actief in regio 
♦ Hoofd kJantgroepen 
♦ Trends in de industrie 

♦ Macro economisch 
♦ Op het gebied van services 

l : Dienstactiviteiten 

♦ Welke soorten diensten? 
♦ Welke op het operationele vlak/ uitbestedingsdiensten? 
♦ Schatting van omzetgeneratie van verschillende soorten diensten? 
♦ Zijn er innovaties in deze diensten ? 
♦ Op welk vlak (technologie, dienstconcept, andere levering, andere constructie)? 

2: Dienstontwikkeling 
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In dit deel gaan we uit van het ontwikkelen van nieuwe diensten waarbij de dienstverlener het 
proces van de kJant verbetert door een nieuwe dienst te ontwikkelen. 

Klantoriëntatie (van idee naar dienstconcept) 

♦ Wordt er een actieve houding aangenomen ten opzichte van dienstontwikkeling? 
♦ Begint dat traject bij de klant of ergens anders? 
♦ Hoe worden klantwensen in kaart gebracht? 
♦ Welke partijen zijn daarbij betrokken? 

♦ Plaats in de organisatie 
♦ Werkzaamheden 
♦ Kennis/ Vaardigheden 

♦ Wordt daarin samengewerkt? 
♦ Is dit een formeel proces of een informeel proces? 
♦ Vinden hierin belangrijke besli ssingen plaats? 
♦ Hoe vindt besluitvorming plaats? 
♦ Wie hebben hierover het laatste woord? 
♦ Wat zijn moeilijkheden/ problemen die in deze fase voorkomen? 
♦ Wordt er iets gedaan om hieraan te werken? 

Ontwikkeling (van concept naar testbare versie) 

♦ Welke activiteiten / processen vinden er plaats om een concept uit te werken naar een 
testbare dienst? 

♦ Welke partijen zijn daarbij betrokken? 
♦ Plaats in de organisatie 
♦ Werkzaamheden 
♦ Kennis/ Vaardigheden 
♦ Aantallen 

♦ Wordt daarin samengewerkt? 
♦ Is dit een formeel proces of een informeel proces? 
♦ Vinden hierin belangrijke beslissingen plaats? 
♦ Hoe vindt besluitvorming plaats? 
♦ Wie hebben hierover het laatste woord? 
♦ Wat zijn moeilijkheden/ problemen die in deze fase voorkomen? 
♦ Wordt er iets gedaan om hieraan te werken? 

Test en implementatie 

♦ Wordt voordat een nieuwe dienst wordt verkocht een test (pilot) gedaan? 
♦ Welke activiteiten worden daarbij uitgevoerd? 
♦ Welke partijen zijn daarbij betrokken? 

♦ Plaats in de organisatie 
♦ Werkzaamheden 
♦ Kennis / Vaardigheden 
♦ Aantallen 

♦ Wordt daarin samengewerkt? 
♦ Is dit een formeel proces of een informeel proces? 
♦ Vinden hierin belangrijke beslissingen plaats? 
♦ Hoe vindt besluitvorming plaats? 
♦ Wie hebben hierover het laatste woord? 

57 



Commercialisatie 
♦ Zijn er voorbeelden waarbij een dienst na ontwikkeling aan een groot aantal klanten 

wordt verkocht? 
♦ Is hier bij de ontwikkeling rekening mee gehouden? 
♦ Hoe is dat dan gedaan? 

3: Strategie 

In dit gedeelte gaat het om of er op strategisch niveau aan dienstontwikkeling wordt gedaan. 

♦ Wat de de missie van het bedrijf? 
♦ Wat is de visie van het bedrijf? 
♦ Is er een duidelijke strategie met betrekking tot dienstontwikkeling? 
♦ Zijn er duidelijke targets gesteld voor de dienstontwikkeling? 
♦ Wordt deze strategie uitgedragen aan de werknemers? 
♦ Wat gebeurt er intern in de organisatie om deze strategie te verwezenlijken? 
♦ Worden er middelen vrijgemaakt om hieraan te werken? 
♦ Waar komen deze vandaan/ schatting van de bedragen , mensen, middelen? 

3: Evaluatie 

♦ Groei in dienstensector? 
♦ Hoeveel nieuwe services afgelopen vijf jaar? 
♦ Schatting omzet groei door richten op services? 
♦ Voorspelling voor komende jaren? 
♦ Relevante prijzen, oorkondes op dit gebied behaald? 

4: Afronding 

♦ Is er documentatie beschikbaar over dienstontwikkeling? 
♦ Beschreven processen 
♦ Protocollen 
♦ Marketingmaterialen 
♦ Vergaderverslagen 
♦ Businessanalyses 

♦ Zijn er nog mensen / afdelingen die eventueel iets kunnen toevoegen aan het onderwerp? 
♦ Afspreken wat er met de bevindingen gebeurt 

1.4. 
Overige aandachtspunten 
♦ Datarecorder meenemen en volle batterijen 
♦ Geprinte checkJist meenemen 
♦ Informatie bedrijf meenemen 
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Bijlage 4: Zes bouwstenen van de organisatie 

Referent iemodellen 

EF QM 

P ollcy and 
Strategy 

ProCHHS 

P nnershlp9 
11. R•sourets 

ISO ---

K al •itc 
Man gPment 

systeem 

Olre,cH• 
v e r ntwoor

delijkheld 

Man ll"ment 
v n ml dd ten 

M na ement 
~ nm dclel n 

ey Meting 
Pecl1'o,m nee An~IY• • 

Re aul Tevrf!denheid 

M c t<in s y 
a 

StrtJetu t • 

Styte. 
s1,ar•e1 
Vaules 

Stelf. 
S klll s 

K PMG 

M n g•m•nt 
& Organls tl• 

C ulruur 

Menaen 

tllldctel n& 
Sy.t m•n 

Perfo r mance 

Twijns tT 
f 

Structuur 

Mgmt S jl. 
Cu uur 

P erson"el 

Syst me~ 

(Bron: N ieuwenhui s. M ./\ .. The /\ rt or M anagemt:nl (lht:-art .nl ) 

Balanced 
S corecard 

lnno" t efl 
Verbeter 

Puspec e,f 

lotern 
Peupe-c ef 

h,t,ern 
Peupee •r 

Intern 

Per~1ae "' 

i,item 
P eu1p ee •f 

Eindresull'aten 
Perspe-e • f 

Klanten 
Penpe,ctier 

59 



Bijlage 5: Route 101, strategisch document 155 

101: een voortzetting van create2005 maar dan anders 
Routelûl is in feite een voortzetting van het vorige strategieplan create2005, omdat beide 
plannen van hetzelfde doel uitgaan; ISS Facility Services verder uit te bouwen tot een 
facilitair dienstverlener met volledig pakket aan diensten. Route 101 legt de nadruk op 
implementatie en concrete uitvoering van het plan. Hoewel Routelûl een natuurlijke 
voortzetting is haar voorgangers is er wel een belangrijk verschil. 

Eindbestemming staat vast, termijn niet 
Routel0I is een strategieplan met een eindbestemming, in tegenstelling tot de 
'termijnplannen' die ISS vanaf 1997 heeft gemaakt. Ze hebben gemeen dat ze uitgaan van een 
beslissende focus op waardevermeerdering, uitgedrukt in een constante groei van het 
winstpercentage per aandeel. Zoals gezegd is de eindbestemming van Routelûl om een 
dienstverlenende onderneming te zijn met een wereldwijde omzet van 101 miljard Deense 
kronen. De weg er naartoe wordt omschreven in termen van aanbod van diensten, organisatie, 
geografische spreiding, etc. Vandaar de naam Route 101. 

Door meer nadruk te leggen op de eindbestemmjng dan op een vastgelegd aantal jaren, richt 
ISS zich op het in kaart brengen van initiatieven die nodig zijn om de eindbestemming te 
bereiken. Het plan draait daarom om het nauwkeurig afstemmen van diensten, organisatie, 
systemen, etc., dat nodig is om de eindbestemming te bereiken. Met andere woorden: de 
eindbestemming staat vast, de route is uitgestippeld , maar de reissnelheid hangt af van de 
omstandigheden op de 'weg'. Daarom wordt verwacht dat de levensduur van het plan kan 
variëren tussen 6 en 9 jaar. 

Integraal facilitair dienstverlener 

ISS gaat door met zichzelf uit te bouwen tot een integraal facilitair dienstverlener. 
Dit betekent dat ISS een groot aantal diensten wil aanbieden binnen de volgende vier pijlers: 

"Cleaning 
" Office Support 
" Property Services 
"Catering 

Elk van deze vier pijlers omvat een aantal specifieke diensten . De vier soorten diensten zijn in 
één facilitair dienstverleningsaanbod geïntegreerd, zodat ISS een beheeroplossing kan bieden 
waarbij de synergiemogelijkheden ten volle benut worden en waardoor de klant een betere 
oplossing tegen een concurrerende prijs geleverd krijgt. 

Organisatie 

Investeren in medewerkers 
In het plan nemen training en scholing een centrale plaats in. ISS zal hierin nog meer 
investeren om haar ontwikkeling in de richting van facilitaire dienstverlening verder mogelijk 
te maken en te versnellen. Naast de ISS University, die een succes is gebleken en in het 
nieuwe strategieplan verder zal groeien, wordt een ISS Academy opgericht. De ISS 
University zal zich richten op de opleiding van topmanagement, terwijl de ISS Academy 
dieper de organisatie in zal gaan en zich in het bijzonder zal richten op operationele kant van 
de invoering en het beheer van facilitaire diensten 
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Syslemen en procedures 
ISS zal nog meer investeren in systemen en procedures. Er is een 'Corporale Solution' 
ontwikkeld, dat wil zeggen een gestandaardiseerde il-business solution. Gezamenlijke 
initiatieven op een aantal gebieden, zoals bijvoorbeeld planning tool s, systemen voor 
facilitaire dienstenmanagement, zullen worden versterkt. 

De 101-onderneming 
ISS moet dankzij Route 101 een integrale dienstverlener worden met ee n grotere geografische spreiding 
dan nu het geval is. De 10 !-onderneming moet de samenvattende visie van create2005 waarmaken: 
Lead Facility Services Globally. 
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Bijlage 6: Activiteiten en betrokkenen in het dienstontwikkelingsproces 

Fn.,e . ktfriteitrn Retrokkn1e11 
Idee generatie Klachte n en problemen van monte urs Service support 

interpreteren en doorspelen naar leverancier 
Identificeren problemen bij bestaande M onte urs 
installaties en doorspe len naar service 
support . 

Conceptontwikkeling Schrij ven business plan Marketing 
Kostenstructuur maken B usiness Dcvelopmcnt 

manager 
Maken van besli ssi ngen over toewijzing Busi nessunit Manager 
midde len nieuwe diensten 
Klamsituatie sc herp in de gaten houden Product manager 
Business plan opste lle n voor nieuwe dienst 
Gesprek met leverancier over nie uwe 
ontwikkel ingen aangaan 
Marketing plan opstellen e n laten uitvoeren 
Marktonderzoek Busine s developme nl 
Conc urrentie analyse manager 

Internationaal kenniscentrum 
Ontwikkelinf! Ontwikkele n nieuwe oplossingen Engineers 

Ontwikkeling hardware Interne R&D 
Extern bedrijf 
Leverancier 

Toewijzing resources Algemeen Directeur 
Managing Director 

OntwikkeUng software Extern bedrijf 
Le verancier 
Lnterne afdeling 

Test Pi lot opzetten en monitoren (in overleg met Marketing 
verkoop. pro jec t engi neering) 
Techno logische aspecten van de dienst Project Engi neering 
onderhoude n. 
Aanpassen tec hnologie op situatie Nederland 
Opleiden medewerkers Dienst verlenende partijen 

Ople idi ngscentrum 
Actief in pilot Dienst verlenende 

medewerke rs, klanten 
Commercialisatie Seminar houden Alle belanghebbers 

Verkopen van de dienst Verkoop 
Demontratie Klant site 

Verkoop 
Product ma nager 

Promotiemateriaa l maken Marketing 
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Bijlage 7: Succesfactoren dienstontwikkeling en bouwstenen voor 
effectieve organisatie 

R11111ntee11 SuCl'esfactor i\uteur Soort 011der:oehtype 
Strategie Strategy Cooper and Edgetl ( 1999) Literature review 

Strategie fit Terrill (1992) Empirica! 
Storey and Ke lly (200 1) 

Strategy and resource fit De Brentani (2001 ) Empirica] 
Strategie focus De Jong and Vermeulen Literaturc review 

(2003) 
Structuur Forma!, yet llcx ible . NSD Terrill ( 1992) Empirica! 

process 
Structure Edvardsson and Olsson Literature review 

( 1996) 
l;ormal NSD process Martin and Home ( 1993). Unknown 

in : Kollias. 2002 
De Brentani ( 1995) 
Froehle. Roth, Chase and Empirica! 
Voss (2000) 

Empirica! 
NSD process Johne and Storey ( 1998) 
More formali sed NSD Froehle , Roth, Chase and Empirica! 
process Voss (2000) 

Cultuur Corporate environment .lohne and Storey ( 1998) Literature re view 
(culture, strategy and 
organi sation) 
lnnovation culture and De Brentani (200 1) Empirica! 
manageme nt 

Mensen People (individuals and Stevens and Dimitri adi s Li terature review 
groups) (2005) 
People Ed vardsson and O lsson Literature review 

( 1996) 
People ( internal and Johne and Storey ( 1998) Literature review 
ex ternal) 
Cross-funetional teams Cooper and Edgeu ( 1999) 

Alam and Perry (2002) 
De Jong and Verme ulen 
(2003) 

Literature rev iew 
Training and education De Jong and Vermeulen Literature review 

(2003) 
Middelen Resource commitme nt Cooper and Edgetl ( 1999) Literatu re review 

Synergy (resource and De Brentani ( 1989. 199 1): Empirica! 
management fit) Coopcr and De Bre nta ni 

( 199 1 ) . in: Kollias. 2002 
IT support Bullinger, Fähnric h and Literature review 

Meiren (2003) 
i\vailability of Resources De Jong and Vermeulen Literature review 

(2003) 
Ed vardsson and O lsson 
( 1996) 

Resultaten Unique superior product De Brenta ni ( 1989, 199 1): Empirica! 
Coopcr and De Brentani 
( 199 1 ), in: KolJias , 2002 

Unique , superior services Cooper and Edgett ( 1999) Literaturc review 
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Bijlage 8: Nieuwe diensten bij Hoekloos Medical 

Nieuwe die11 .~t Toelichti11K 
Februari • Total Care concept Verzameling operationele diensten rondom 
1999 medische gassen bestaande uit: voorraadcontrole, 

assistentie bij verstrekking, kwaliteitsbewaking, 
uitvoeren kwaliteitsbeleid. 

April 1999 • Veiligheidscursus Veiligheidscursussen over het veilig werken met 
gassen 

December • Interactieve websi te Eerste gassenleverancier met interactieve website 
1999 gericht op informatievoorziening voor klanten . 
Januari • Kwalitei tscontrole Hoekloos levert in samenwerking met 
2001 onatbankelijk laboratori um kwaliteitscontrole 

diensten oo gassen oo afname ounten. 
December • Quality Support Dienstenpakket bestaande uit controle op het 
2001 Package leidingnet, cilinderbeheer, installatiebeheer, beheer 

van productie-units. 
December • Cryocare Periodieke distributiedienst van vloeibare stikstof 
2002 aan huisartsenorakti iken in Nederland 
Mei 2003 • Lab21ab Koerierservice waarmee instellingen monsters op 

• Mobibox . een betrouwbare manier naar elkaar kunnen 
versturen. 
De Mobibox is een brandveilig opslagmiddel voor 
cilinders en is ontwikkeld in opdracht van het 
Radboud ziekenhui s. 

Mei 2004 • Mediline Nieuw assortiment rai l en regelapparatuur voor 

• Mobicil plus ziekenhuizen 
Nieuwe fl ex ibele cilinders met snelkoppelingen 
speciaal ontwikkeld zodat het ziekenhuis betere 
dienstverlening kan reali seren. 

September • HIQ concept Nieuw concept dat een combinatie is van speciale 
2004 gassen, bijbehorende apparatuur en diensten. 
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Bijlage 9: Voor - en nadelen organisatievormen dienstontwikkeling 

Organi~at1e\orm 
ra eg1sc e St t h aJ I ,an 1e 

Samenwerkingsverband4 1 

Overname4
J 

Netwerkconstructie•• 

Partnership met leverancier4
) 

4 1 ISS 
42 Hoekloos, Ascom 
43 Ascom. ISS 
44 Telem; tica Instituut 
45 Geveke 

Voordelen 
- S Ik ne enrns o pd oen 

zonder grote 
investeringen 

- Gebruik maken van 
elkaars sterke punten 

- Eenvoudig op te zetten 
constructie 

- Snelle verkrijging van 
technologie of kennis 

- Toegang tot veel 
vershillende bronnen 
van informatie 

- AfuankeJijk van 
leverancier. 

\:adelen 
- L oop va ak UI op 

mislukking 

- Bij slechte uitvoering 
betrokken partij weinig 
actie te ondernemen. 

- Kapitaal in tensief 
- Inpassen van nieuwe 

organisatie kost veel tijd 
- Complexe verhoudingen 

tussen actoren 

- Zelf geen of lage 
in vesteri ngsk os ten 
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Bijlage 10: Afkortingen 

Afkorting Retekenis Uitleg 
AR Application Research Een afdeling bij R&D waar men zich 

bezig houdt met het onderzoeken van 
kl antomgevingen. 

BPO Business Process Outsourcing Het uitbesteden van volledige 
bedrijfsprocessen aan bijvoorbeeld 
een dienstverlener. 

DDS Digital Document Systems Business groep van Océ gericht op 
documentdiensten en producten. 

DE Douwe Egberts Nederlandse koffie fabrikant 
FBBM Preeband Business Blauwdruk Methode Een standaard methode voor het 

opstellen van een businesscase die 
wordt gebruikt bij het beoordelen van 
dienstconcepten. 

OBS Océ Business Services Onderdeel van DOS dat zich richt op 
het aanbieden van 
documentmanagement diensten en 
hierbij hele bedrijfsprocessen 
overneemt 

OPCO Operating Company Verkoopmaatschappij van Océ van 
waaruit per land de producten en 
diensten worden verkocht. 

GRT Group Research Technology Afdeling binnen R&D die zich 
voornamelijk bezig houdt met ' het 
naar buiten kijken' om belangrijke 
trends en ontwikkelingen op 
technologisch gebied te identifi ceren. 

R&D Research en Development De afdeling binnen Océ waar 
onderzoek, ontwikkeling en 
engineering plaats vindt. 

TUie Technische Universite it Eindhoven -

SLA 's Service Level Agreements Overeenkomsten waarin afspraken 
worden gemaakt over hoe de 
kwal iteit van de dienst wordt 
gemeten en waar deze aan moet 
voldoen. 

WFPS Wide Format Printing Systems Business groep van Océ gericht op de 
wijdformaat printmarkt 
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Bijlage 11 : Dienstgerelateerde projecten bij het Telematica Instituut 

l'mjl!Ct T11elichti11~ 
Abel Het project "Op avontuur in Twente" is een combinatie van innovatieve diensten en 

producten. De dienst is een digita le gids 'Abel' die reizigers gedurende een vierdaags 
arrangement langs verschillende locaties stuurt op basis van hun ingevoerde interesses . 
De software die ervoor zorgt dat op de juiste plaats en het juiste moment relevante 
informatie wordt weergegeven is ontwikkeld door het Telematica instituut. 

Archimate Met Archimate is het mogelijk snel en fl ex ibel reageren op wijzigende klantbehoeften en 
bedrijfsdoelen. Archimatc levert technieken om de samenhang tussen verschill ende 
bedrijfsdomeinen te beschrijven en visualiseren. Met deze geïntegreerde 
bedrijfsarchitecturen kunnen belanghebbenden de gevolgen van beslissingen en 
veranderingen over de gehele breedte van hun organisatie overzien, plannen en 
communiceren. 

Awareness Mobiele technologie ont wikkelt zich snel en steeds meer elektronica maakt gebruik van 
draadloos netwerk. Hierdoor is een nieuwe generati e applicaties op komst: 
omgevingsbewuste en proactieve applicaties. llet awareness project focust op een service 
en netwerk infrastructuur waarmee snel en eenvoudig applicaties van deze applicaties . 

B-Dossi.er Om burgers en hedrijven beter van dienst te zijn, streeft de overheid op diverse niveaus 
naar de totstandkoming van een geïntegreerde elektronische dienstverlening aan burgers 
en bedrijven. liet project Burger- en bedrijven-dossier (B-dossier), bundelt een aantal 
van deze ontwikkelingen om de weg te bereiden voor een integraal, vraagges tuurd 
elektronisch dossier. 

Mobile & Wireless In het meerjarige deelprogramma 'Mobile & Wireless wordt een aantal mobiele 
technieken toegepast om op een eenvoudige manier betaalde en gepersonaliseerde 
mobiele diensten te ontwikkelen. Hiervoor wordt een wire less campus op de Universtieit 
van Twente aange legd. technische onderzoek za l vergezeld gaan van onderzoek naar de 
gedragingen en wensen van de gebruikers van de Wi reless Campus. 

Mulimedia N Het samensmelten van de mediasector (televisie en content-industrie) en de telecom. cctor 
(breedband, mobile) is een ontwikkeling die a l een aanta l jaren aan de gang is. 1 Ict 
multimedia N onderzoek richt zich op drie aspecten: 

Pilot Draadloze 
Zorg 

Topsporterswg 

1. Hoe kunnen verschi llende multimediatechnologieën samenwerken om een d ienst te 
leveren? 
2. Hoe kan de gebruiker een selectie maken uit deze diensten om information ovcrload te 

voorkomen? 
3. Hoe zet je deze technologie in zodat er winst mee gemaakt kan worden 
Het doel van het project is het ontwikkelen van een applicatie voor de ûiui szorg die 
gebruik maakt van draadloos breedbandig internet (WLAN, 802. 11 b). Een derge lijke 
infrastructuur wordt momenteel uitgerold in de binnenstad van Enschede en enkele 
aangrenzende wijken: Roomheck en Pathmos. De applicatie di e Pilot Draadloze Zorg 
ontwikkelt , ste lt een wijkverpleegkundige in staat om in de thuissituatie van een cliënt 
contact op te nemen met een adviseur : een collega, een huisart s, of een specialist in het 
ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een videoconferentie. Daarnaast 
kan een wijkverpleegkundige ook beelden vastleggen voor latere beoordeling door een 
adviseur. 

TopsportersLog gaat informatie van sporters in allerle i sporten verzamelen en ontsluiten 
op een manier die betere analyses moge lijk maakt. Sporters kunnen zo de eigen 
trainingsresultaten en trainingsschema's door de tijd heen veel beter vergelijken. Oud 
atleet Marti ten Kate van NOC*NSF noemt TopsportersLog een ' trainerscockpi t' . Ten 
Kate: ' Met TopsportersLog kun je uitzoeken welke parameters de meeste invloed hebben. 
Welke training heb je gevolgd? Hoeveel rust heb je genomen? Welke wind stond er? Wat 
was de te mperatuur? Wat waren de effec ten? Die gegevens zijn er nu ook we l, maar ze 
zijn nauwelijks samen te brengen. TopsportersLog gaat vooral zorgen voor 
kennisborging. Het moet een communicatiepla tform voor de sport zijn .' 
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Bijlage 12: Uitgevoerde en lopende dienstprojecten bij Océ 
Technologies46 

/)il:'11,tpmjl:'t'I 01mchrijl'i11g 011twikkl:'ll'lldl:' partijn1 

Wehscan * 

E-desk 

Scanvelope* 

Mailscannillg* 

Office 
Fleetmanagement* 

Techdocs 

City 

Printvertis ing 

Wcbscan is een dienst waarbij bestaande archieven 
bijvoorbeeld ordners. gedigita liseerd worden, al dan 
niet met toevoeging van metadata of OCR. De 
gebruiker voert zijn opdrachtgegevens in op een 
centrale intranet server en krij gt een 
opdrachtnummer terug. Als men dit nummer invoert 
in de scanapparatuur wordt het document verwerkt 
volgens de 
opdrachtspecj ficalic . 
Een internetportal waar alle reprodiensten die OBS 
aan biedt bij de betreffende site / bedrijf op zijn 
weergegeven en te bestellen. Eventuee l opgemaakt 
in de hui sstijl van het eigen bedrijf. 
Scanvelope is een scanning service die 
kantoormedewerkers de mogelijkheid biedt papieren 
ocumenten (broc hures. memo·s. artike len etc.) op te 
sturen in een enveloppe en deze vervolgens digitaal 
terug te ontvange n per e-mail. CD of fileserver. Het 
is hierdoor makkelijker de documenten in digitale 
vorm te verspreiden en te archiveren 
Mai lscanning is een dienst die er voor zorgt dat de 
post van klanten wordt ingescand en vervolgens 
digitaal en / of normaal wordt afge leverd bij de 
klant. 
Bij office fleetmanagement services gaat het er om 
de gebruikers binnen de organisatie van de klant te 
voorzien en Le ondersteunen in faci liteiten voor de 
(rc)productie van documenten op desktop 
(decentraal) en workgroup (centraa l) niveau. Onder 
office fleetmanagement wordt verstaan: het 
uitbesteden van alle kopieerapparaten én alle 
printers. leverar1c icrsrelatie management en 
onderhoud en ondersteuning van de apparaten 
(b ij voorbeeld het bijvullen van de toner en het 
papier) en tot slot het optimali seren van de hiervoor 
benodigde infras tructuur. 
Een project dat loopt bij Philips om een platform op 
te zeilen waarin technische d cumenten zoals 
gebruikershandleidinge n automatisch vertaa ld en 
gedocumenteerd kunnen worden. 
City is een pr~jcct dat momenteel loopt bij een 
gemeente in Nederland. Doe l van het project is om 
de documentenstromen die bij gemeentes lopen en 
de procedures die hierbij horen te digitaliseren. 
Dit projec t loopt momentee l bij de uni versiteit van 
Maastricht en is een combiaalie van een printdicnst 
en een advertentiedienst. Studenten kunnen tegen 
sterk gereduceerd tarief een kleurenprint maken, 
mits zij goedkeuren dat er een advertentie op het 
document komt dat de print sponsort . 

OBS Den Bosch 
OpCo 

OBS Venlo 
OBS Den Bosch 

OBS Den Bosch 
GRT 
OpCo 

OBS Den Bosch 
OpCo 

GRT 
OpCO 

OBS Den Bosc h 
GRT 

OBS Den Bosch 
GRT 

OBS Den Bosch 
GRT 

46 
De met een sterretje aangegeven projecten zijn afgerond en de informatie hierover is een bewerking 
uit het verslag van Duijf (2003) 
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Bijlage 13: Hoofdstuk 4 uit de literatuurstudie (engelstalig) 

4 Comparing two industries 

4.0 Introduction 
From chapter three it can be concluded that the amount of research in the area of service 
development at technology based firrns is low. As one may remember from chapter two this is 
not surprising because most research sterns from the financial industry. In this chapter these 
two industries are compared to see if the research in this area may have value for the 
technology industry. 

4.1 Finance versus Technology 
On first sight the differences between a bank and a manufacturing company seem huge. 
lmagine stepping into a noisy production hall or a silent and well-decorated bank office. In 
this section however, for similarities and differences that lie beyond the surface of these 
apparently totally different industries will be examined. 

4.1. l The nature of the industries 
Both firms exist for different reasons. A bank basically provides in financial needs by offering 
a broad scale of services directed towards individuals and companies. Technology firms exist 
because they have a specific technology, with which they produce products or services 
fulfilling the needs of their customers. One of the biggest differences between the two firms is 
that technology based firms will have to change their nature to be more successful in service 
development, while service companies can be successful in service development by making 
changes that are less drastic. 

4.1.2 Encountered Services 
Proceeding with earlier used terminology, the services in the financial industry can be defined 
as pure services. Technology based firms are more active in supplying product-related 
services or in some cases pure services which are referred to as product based services. What 
are the implications for the development of these services? In order to answer this question 
both services are compared using classification factors of services such as those presented in 
chapter 1. Appendix VU gives an overview of examples of new services from both 
industries. These examples were gathered from a number of articles on service development. 
Each of the services is matched with classification factors from chapter 1. 

From this overview a couple of interesting insights appear. First of all the services from the 
financial industry are indeed all intangible (pure service), which is not very surprising. At 
technology based firrns however, there are also examples of intangible services. In the 
examples the intangible services encountered at technology based firms were all ICT related. 
So technology based firrns mostly offer products and product related services, but in some 
cases also ICT related pure services. 

That there is a difference in the usage of technology in both firrns can best be visualized by 
making a clear distinction between different types of technology. Earlier the difference 
between high- and low technology was mentioned. Figure 5 displays these classification 
factors against two other ones: hard- and soft technology. Soft technology is defined by 
Walsch (2004) as (technical) information and insights accumulated by experts through 
experience, training and education. 
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Low Tech manufacturers 
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Technology 
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Low Technology 

Knowledge intensive firms 

Figure 5: Positioning firms from a technology 

High 

Technology 
based Firms 

ln the left below corner the so-called knowledge intensive firms operate. These firms can be 
categorized by offering mostly pure services that rely heavily on knowledge of employees and 
are supported by a strong ICT architecture. Firms that offer services based on more 
sophisticated technologies are in the lower right corner. Low-tech manufacturers and the 
process industry are in the left upper corner. The upper right corner is reserved for the high
tech manufacturers. These firms produce capital intensive goods, which contain technological 
components produced with technology that is usually developed in-house. In the middle circle 
marked by the letter S, the software developers and ICT consultants can be placed. 

Basic difference between knowledge-intensive firms and technology firms is that technology 
based firms develop their own technology. This is why authors define high technology firms 
by their R&D investrnents [Meyer & Roberts. 1988; The European Commission, 2002; 
Utterback et al, 1988) . Financial firms usually do not develop their own technology, but buy it 
from ICT companies / software developers. 

4.2 Comparison based on success factors 
So far the nature of the two industries, the type of services they deliver and the usage of 
technology show large differences. In thi s paragraph both industries are compared on the 
factors that enable successful service development. Since these factors have already been 
proven val id for the financial industry, it might be valuable to see if these factors can be 
applied to the technology industry as wel!. 

4.2.1 Quality 
ln both sectors quality is considered to be positively related with long-term financial profits 
[B rownlie, 1985; Frodey, C and O ' Hara, J. 1992). At financial institutions however, often 
customer service performance (quality) is measured by waiting times of the customer. 
Bradfo rd (1993) concludes in his work that lower waiting time or perceived waiting time led 
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to more satisfied customers. In banks this is often reason to reorganize their service offerings 
and improve the quality. At technology based firms it is important to provide constant quality 
because the industrial customers will notice a decrease in quality. From within the 
manufacturing sector that tends to focus on products .filness for use is the main criterion for 
quality [Wadsworth el al., 19861. 

4.2.2 Customer orientation 
In chapter three it has already been mentioned that building strong customer relationships is 
vita) in reaching integrated solutions. Information flows between the customer and the 
company have to be well organized to make this possible. Additional research by Roel and 
Lievens (2004) shows that in high-technology firms that a sol id customer orientation process 
enables effective decision making in service development. So both the financial industry and 
the technology industry will benefit from well-organized customer orientation. This is one of 
the main sirnilarities of both industries. 

However, it should be noted that financial firms and technology-based firms often do not have 
the same types of customers. The focus of technology-based firms lies on professional 
businesses white financial firms serve both the business and the consumer market. A big 
difference between the two is that industrial customers use the product or service for own 
production and therefore set up special requirements, specifications and criteria that have to 
be matched by the provider. [Kumar and Kumar, 2004] . Methods to involve the customer in 
the service development process or any other proposed ways to enhance customer orientation 
should therefore only be used if the model is appropriate for the type of customer that is being 
served. 

4.2.3 People 
A big difference between the two companies has to do with the transition process that 
technology firms have to face. This process has implications for the personnel on both 
management as well as operational level. Management has to understand that investments in 
services can be profitable, something they often are not aware of [Oli va and Kallenberg, 
2003]. Einhor and Hogarth ( 1986) state that managers in technology firms usually choose the 
safest option, which is product development and not service development. This behavior also 
called ' risk ave rsi on' slows down the service development process. Financial companies do 
not cope with these issues because services have always been there core business. 

A similarity is that skilled employees are needed in both industries. Rickne and Jacobsson 
( 1996) argue that the employee education/competence is a good indicator for technological 
competence. Knowledge intensive companies have a high number of professional employees 
and only a few non-skilled employees. Manufacturing companies can have more unskilled 
labor because there are production methods that do not require highly educated personnel. 
However, they will often have an R&D department and have more technologica! skilled 
personnel. 

4.2.4 Corporate environment 
Johne and Storey ( 1998) further specify the corporale environment as a combination of 
culture, strategy and organization. Without going into detail here, the biggest difference 
between both companies is the product-orientated view on the one side and the service 
orientated view on the other. 

4.2.5 NSD-process 
Formalization of the NSD-process has been repeatedly pointed out as being a factor of 
successful service development (see appendix VI). In the financial industry the focus lies on 
developing pure services and making small adjustments to internal processes to deliver the 
new services. Within manufacturing firms the service development process also encompasses 
a transition from product to services. These changes have a much bigger impact on the 
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organization. Since both industries rely heavily on close interaction with the customers, 
formalization of the development process in which the customer is involved can be applied in 
both situations. So there might be some valuable insights to be gained from models from the 
financial industry, but one have to bear in mind that these firms are not faced with big 
organizational changes that can be apart of the service development process. 

4.3. Concluding comments 
Based on the differences between the two industries the application of service development 
models from the financial industry should be executed very carefull y. The biggest reason for 
this is that the natures of the industries differ and the services they deliver have different 
characteri stics. Application of service literature from the financial industry can therefore be 
best directed to situations in which sirnilarities between both industries appear. Since in both 
industries focusing on the customer is considered to be of crucial importance, literature in thi s 
area can be valuable for the technology industry as well. In the situation that services within 
technology based firms are strongly IT related development practices from the financial 
industry could also provide valuable insights. Once again one will have to be careful and take 
notion of possible differences between type of customers served and the usage of the 
technology within the organization. 
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Bijlage 14: Detailontwerp I en toelichting. 

Op de volgende pagina is de stap strategievorming in verder detail uitgewerkt. Hieronder 
volgt een toelichting op dit detailontwerp. De eerste stap die volgens het ontwerp moet 
worden gezet is het opstellen van een strategische stuurgroep. Deze stuurgroep moet het 
initiatief nemen tot het neerzetten van een strategische richtlijn voor de dienstontwikkeling. 
Aangezien het belangrijk is dat de strategie strookt met overige strategieën in het bedrijf, 
moeten hierin mensen van OBS Den Bosch, R&D en OBS Venlo betrokken worden. Bij 
voorkeur zijn dit mensen uit het hogere management, omdat support van hen cruciaal is 
tijdens deze en overige fases in het proces. Het is echter niet aan deze mensen alleen om de 
strategie te formuleren. Zoals in de tweede stap duidelijk wordt, moeten er belangrijke 
stakeholders bijeen worden gebracht. Een suggestie voor partijen die hiervoor in aanmerking 
komen is in het ontwerp weergegeven. Deze suggestie is gedaan omdat samenwerking tussen 
deze partijen de compatibiliteit van de strategie verhoogt en verder draagvlak voor de 
strategie creëert. Grote klanten moeten ook betrokken worden in dit proces omdat 
klantoriëntatie door alle cases is bevestigd als cruciaal onderdeel van de dienstontwikkeling. 

Nadat met deze partijen is overlegd, moet er uiteindelijk een aantal strategische onderwerpen 
worden gekozen van waaruit men aan dienstontwikkeling gaat werken. De strategische 
stuurgroep draagt hier uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor, maar neemt uiteraard de 
input uit de discussie in overweging. Belangrijk bij deze onderwerpen is dat deze aansluiten 
bij de markt en dus ook voor potentiële klanten interessant zijn. Behalve dat het natuurlijk 
goed is om diensten te ontwikkelen waar waarschijnlijk markt voor is, vergroot men op deze 
manier de kans dat een potentiële klant een deel van de investeringen draagt.47 Een ander 
cruciaal aspect dat niet mag ontbreken is het reserveren van middelen. Door aan elk van de 
onderwerpen of voor de onderwerpen als geheel een budget beschikbaar te maken, wordt de 
strategie in feite geactiveerd. Hiervoor zou in principe het R&D-budget, dat bestemd is voor 
innovatie kunnen worden aangewend. Verder moet er een termijn worden vastgesteld 
waarbinnen opnieuw over deze onderwerpen wordt besloten. Er kan worden afgesloten met 
het formuleren van een aantal strategische doelstellingen. Deze mogen best expliciet in een 
document worden opgenomen zodat binnen en eventueel ook buiten de organisatie 
duidelijkheid kan worden verschaft over de strategie. De strategische onderwerpen en 
bijbehorende doelstellingen kunnen in de overige fases als leidraad worden gebruikt om 
keuzes te kunnen verantwoorden. 

47 
Hierbij wordt wel uitgegaan van een grote invloed van de klant op het proces waarin de strategische 

doelstellingen worden bepaald. 
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Detailontwerp I: Strategievorming 

Management OBS 
Strategische stu urgroep Manage ment R&D 

Management OPCO • opstellen • Geeft aan welke partij een 

l Go/ No Go geeft 

Identificeren stakeholders 

Operati onaJ managers l Business development managers 
GRT-medewerkers 
In t. Busi ness development managers 

Discussie stakeholders 

Marketing 
Klanten l f ' • Klant als uitgangspunt nemen 

• Keuze strategische • Termijn vaststellen 
onderwerpen • Match tussen 

0 Bedrijfsstrategie 

l 0 Strategieën onderlinge partijen 

• Middelen toekennen 

DoelstelJingen formuleren 
'\. 
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Bijlage 15: Detailontwerp Il en toelichting 

In deze fase moeten de ideeën die er zijn in kaart worden gebracht en dient hieruit een 
selectie te worden gemaakt. Om dit gestructureerd te doen moet hiervoor een 
multidisciplinaire projectgroep worden opgericht.48 In deze projectgroep moeten mensen 
vanuit R&D en OBS plaatsnemen, zodat zowel technische als commerciële competenties 
aanwezig zijn .. De strategische stuurgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van deze 
groep. Door deze projectgroep wordt vervolgens een aantal ideeën verzameld. Mensen van 
OBS zijn verantwoordelijk voor ideeën die vanuit de klantsituatie komen en mensen van 
R&D voornamelijk voor ideeën vanuit technologisch perspectief. Uiteraard kunnen beide 
partijen elkaar mooi aanvullen. Ook kan worden gekeken naar mogelijkheden die vanuit de 
eigen organisatie komen. Het is belangrijk dat input van mensen die niet direct deelnemen in 
de projectgroep, mogelijk moet zijn. Veel ideeën ontstaan namelijk in het informele circuit en 
deze bron mag daarom niet ontbreken. 

Nadat ideeën zijn verzameld moet een kritische selectie worden gemaakt. Hierbij moeten een 
aantal factoren in acht worden genomen. Ten eerste moet worden beoordeeld of een idee 
technologisch haalbaar is. R&D kan hier uiteraard uitsluitsel over geven. Een andere 
belangrijke voorwaarde is dat het voor de klant toegevoegde waarde biedt. Dit kan door OBS 
goed worden ingeschat. Daarnaast moet een snelle inschatting worden gemaakt of het idee 
financieel haalbaar is, met andere woorden levert het ook iets op voor Océ. Een laatste 
overweging is gericht op de organisationele veranderingen of constructies die nodig zijn voor 
het idee. Een combinatie van deze factoren moet de uiteindelijke keuze onderbouwen. Bij de 
uiteindelijke selectie moet goedkeuring worden verleend door de strategische stuurgroep. Zij 
kijken of het idee binnen de geformuleerde doelstellingen past en laten zich informeren door 
de projectgroep. Hierbij is het motto: kwaliteit boven kwantiteit 

48 In p1incipe zou ook een aparte businessunit kunnen worden opgericht, maar om het wat eenvoudiger 
te houden wordt hier uitgegaan van een projectgroep. 
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Detailontwerp Il: ldeegeneratie en - select 
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Bijlage 16: Detailontwerp III en toelichting 

Een geselecteerd idee kan in deze fase verder worden uitgewerkt tot een dienstconcept. De 
eerste stap hierin is het uitvoeren van een businessanalyse. Hierin kan in principe dezelfde 
projectgroep een rol spelen als bij de beoordeling van ideeën, maar deze keer ondersteund 
door marketing en eventueel overige afdelingen . Activiteiten die moeten worden uitgevoerd 
zijn een financiële analyse, een marktonderzoek en een concurrentieanalyse. Het is aan te 
bevelen om wel rekening te houden met het investeringsniveau van het dienstconcept. Bij een 
lage investering hoeven uiteraard niet alle registers te worden opengetrokken om een 
wereldwijd onderzoek te starten. Wel is aan te bevelen deze analyses zoveel mogelijk volgens 
een standaard methode uit te voeren zodat er consistentie ontstaat in dit proces. 

De uitkomst van de businessanalyse vormt belangrijke input voor de volgende stap waarin de 
het concept beoordeeld wordt. Hiervoor moet minimaal met de volgende aspecten rekening 
worden gehouden. 

• Service domein 
• Technologie domein 
• Organisatie domein 
• Financieel domein 

Deze indeling kwam in minder detail terug bij het beoordelen van de ideeën. Het is daarom 
aan te bevelen dat hier weer dezelfde mensen betrokken zijn als bij de vorige fase. Verder is 
er per domein een aantal mensen dat een adviserende rol kan vervullen in deze fase. In het 
servicedomein wordt vanuit de klant nagedacht over de meerwaarde van de dienst. Personeel 
dat dicht bij de klant staat, zoals bijvoorbeeld businessdevelopment managers, operational 
managers en marketingmensen kunnen bij dit domein een belangrijke adviserende rol 
vervullen. Ook in het organisationele domein, waarin de onderlinge relaties tussen 
verschillende actoren in kaart moeten worden gebracht, zijn deze mensen hiervoor uitermate 
geschikt. Voor het technologische domein kunnen R&D-ers ingeschakeld worden om in te 
schatten welke technologische opties mogelijk zijn en wat knelpunten zijn. Het financiële 
domein is in de businessanalyse al goed onderbouwd. 

De uiteindelijke keuze om wel of niet met een dienstconcept verder te gaan moet weer door 
de strategische stuurgroep worden genomen. De uitkomst van de businessanalyse en overige 
adviezen zijn hierbij uiteraard een belangrijke input. Daarnaast wordt nogmaals gekeken of 
het dienstconcept binnen de strategische doelstellingen valt. Bij goedkeuring moeten 
middelen worden vrijgemaakt (zowel financieel als personeel) om verdere ontwikkeling 
mogelijk te maken. Vanaf dit punt moet deze beslissing ook niet meer zomaar kunnen worden 
herzien. Dit zorgt ervoor dat alleen de concepten waar men volledig achterstaat over zullen 
blijven. 
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Detailontwerp Dl: Conceptontwikkeling 
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Bijlage 17: Uitwerking implementatiestappen 

In deze bijlage wordt aangegeven hoe de aanbevelingen die in hoofdstuk 6.3 zijn gedaan 
kunnen worden uitgevoerd. 

1: Beleg een strategische meeting tussen het management van OBS Den Bosch, OBS 
Venlo en R&D. 

Omdat deze aanpak nieuw is kan het beste een start worden gemaakt op lokaal niveau. Het is 
in het belang van R&D dat zij het initiatief nemen in deze zaak. Zeker omdat zij aansluiting 
zoeken bij de markt en OBS hiervoor nodig hebben. In een later stadium als de strategie is 
ontwikkeld en succesvol blijkt kan worden gekeken naar mogelijkheden om dit op 
internationaal niveau te realiseren. Hiervoor kunnen global venture teams worden opgericht 
die drie keer per jaar bijeenkomen om over nieuwe ontwikkelingen te praten. (Zie 4.2.4 
additionele opmerkingen voor meer detail s). 

2: Grote klanten van OBS moeten worden uitgenodigd om input te kunnen leveren in 
het strategievormingsproces. 

OBS levert diensten in een zestal segmenten. Om te beginnen kunnen uit één of twee 
segmenten, waarin OBS goed vertegenwoordigd is, een aantal klanten worden geselecteerd 
die een innovatieve instelling hebben. Het segment onderwijs is een goede optie. Een recente 
ontwikkeling is een dienst waarbij dictaten digitaal besteld worden en deze worden 
vervolgens geprint op demand. De keuze van deze segmenten moet samenhangen met 
gebieden waarin Océ volgens de bedrijfsbrede strategie nieuwe diensten in wil ontwikkelen. 

3: Reserveer middelen voor de dienstontwikkeling vanuit het R&D budget. 

Middelen voor projecten worden binnen R&D toegewezen door de Portfolio Management 
Committee. De Senior Vice President van R&D, Adjunct Directeur R&D en Hoofd van de 
BU DDS hebben plaats in dit committee. Als men beslissingen over dienstontwikkelingen via 
dit committee wil laten lopen zullen ook zoals bij punt 6 genoemde criteria ontwikkeld 
moeten worden waarmee ideeën worden geselecteerd. Er is een link denkbaar tussen dit 
committee en de strategische samenkomst beschreven in het eerste punt. Problemen die 
overkomen moeten worden indien de committee kan worden gebruikt voor 
dienstontwikkelingen zijn. De PMC heeft 40 jaar vooral besli ssingen genomen over 
hardwareontwikkeling en heeft geen ervaring met dienstontwikkeling. Daarnaast zal naar 
verwachting de voorkeur bij hardware blijven liggen. Daarom zal om dit idee kans van slagen 
te laten hebben expliciet geld moeten worden gereserveerd voor diensten. 

4: Versterk de communicatiekanalen tussen de klant en de organisatie. 

Om de overige twee partijen meer bij de klant te betrekken kan OBS Den Bosch klantdagen 
organiseren waarbij medewerkers van R&D en OBS Venlo inzicht kunnen krijgen in 
processen en problemen die bij de klant spelen. Om het voor de klant makkelijker te maken 
om de organisatie te bereiken zou zoals in 4.2.4 is gesignaleerd bij Hoekloos Medica! een 
callcenter kunnen worden opgericht voor om alle klantvragen op het gebied van 
documentmangement te kunnen beantwoorden. 

S: Behoudt en versterk de relatie tussen OBS Den Bosch, OBS Venlo en R&D. 

Om samenwerking te verbeteren moeten in de multidisciplinaire projectteams medewerkers 
van OBS Den Bosch, OBS Venlo en R&D plaatsnemen. Zij moeten gezamenlijk 
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verantwoordelijk worden gesteld voor het eindresultaat. Daarnaast kunnen zoals ook in 4.6.6 
aangetroffen bij het Telematica Instituut expertisegroepen worden opgericht. Deze groepen 
kunnen worden ingedeeld op basis van de strategische onderwerpen waarbinnen men diensten 
wil ontwikkelen. Mensen van OBS en R&D kunnen plaatsnemen in zo ' n groep om kennis en 
best practices uit te wisselen met elkaar. 

6: Ontwerp criteria om ideeën/concepten te toetsten op levensvatbaarheid. 

Onderzoek naar dienstprojecten die in het verleden zijn uitgevoerd kunnen hiervoor worden 
gebruikt. Een goed aanknopingpunt is het verslag van Duijf, 2003 waar een aantal 
dienstprojecten zijn geanalyseerd. Verder wordt verwezen naar de FBBM, van het Telematica 
Instituut. Hierin wordt ene aantal criteria afgeleid voor de beoordeling van de 
levensvatbaarheid. Deze zouden kunnen worden vergeleken met de situatie van Océ om 
nieuwe criteria af te leiden. 

7: Ontwikkel een standaardmethode om dienstconcepten uit te werken en te beoordelen. 

Ook hier kan de FBBM een goed aanknopingspunt zijn. Een onderzoek van de toepasbaarheid 
van deze methode op de situatie van Océ is een goede eerste stap in deze richting. Het 
ontwerpen van de criteria genoemd bij het vorige punt kan hierin mee worden genomen. 

8: Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om diensten met derden te ontwikkelen. 

Om te beginnen moet Océ zich goed oriènteren op waar het naar toe wil. In de strategie moet 
worden opgenomen of men van plan is overnames te doen, allianties te sluiten of inter nieuwe 
diensten te ontwikkelen. Als onderdeel van de strategische vorming zou men een onderzoek 
kunnen laten uitvoeren naar de mogelijkheden. 

9: Gebruik een duidelijke communicatiestructuur in de pilotfase. 

In figuur 5 uit 5.3.4 wordt personeel ingedeeld op basis van competenties. De 
communicatiestructuur kan ingericht worden aan de hand van deze figuur. Hiervoor moet 
gekeken worden waneer welke competenties nodig zijn en hoe onderlinge communicatie 
loopt. Er kan een indeling worden gemaakt in technologische meetings en commerciële 
meetings. In de pilotfase waar beide competenties nauw samenwerken zijn gemixte meetings 
nodig. 

10: Gebruik de pilotsite om in de commercialisatiefase potentiële klanten voor te lichten. 

Bij het opstellen van een contract voor de pilot moet worden opgenomen dat de site voor 
commercieële doeleinden gebruikt kan worden. 

11: Investeer in medewerkers 

Aan de hand van figuur 5 in 5.3.3 kan worden vastgesteld welke functies of competenties er 
missen. Aangezien commerciële ontwikkelende mensen het meest nodig zijn in 
dienstontwikkeling moet zich men hier op concentreren. Hoe deze van buiten aan te trekken 
wordt aan de HR-afdeling overgelaten. Wat betreft opleiding van personeel van binnenuit 
wordt het volgende voorgesteld. Geef R&D-ers de mogelijkheid om stage te lopen bij OBS 
om de commerciële kant van het bedrijf te ontdekken en tegelijkertijd diensten binnen R&D 
te promoten. 
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Bijlage 18: Koppeling basisontwerp, implementatiestappen en detailontwerpen 

Implementatiestappen 

1. Beleg een strategische meeting. 
2. Nodig grote klanten uit. 
3. Reserveer middelen R&D. 

4. Versterk communicatie klant & 
organisatie. 

S. Behoudt en versterk de 
samenwerking OBS en R&D. 

6. Ontwerp toetstings criteria*. 
7. Ontwikkel een standaard 

methode voor uitwerking en 
beoordeling. 

8. Onderzoek mogelijkheden 
ontwikkeling met derden. 

9. Gebruik een duidelijke 
communicatiestructuur in de 
pilot. 

10. Gebruik de pilotsite bij de 
commericalisatie 

11. Investeer in medewerkers 

Dienstontwikkelingsproces 

Ontwikkeling 

Strategie Vorming 

Idee generatie 
en -select.ie 

Conceptontwikkeling 

Pilot 

Keuzecriteria 
Kennis 
Tijd 
Kwalite it 
Geld 

Strategische 
doelstellingen 

Geselecteerd idee 

Geselecteerd 
Dienstconcept 

Commercialisatie 

Organisatievormen 
Strategische alliantie 
Samenwerkingsverband 
Overname 
Netwerkconstructie 

Partijen en criteria 

Betrokkken partijen: 
Management OBS Den Bosch 
OBS Venlo en R&D. 
Stakeholders Océ, incl klanten. 

Criteria: 
Match met overall strategie 
Toekennen va n middelen 
Expli ciet maken 
Lange termijn kiezen 
Ondersteuning management 

Betrokken partijen: 
Stategische stuurgroep 
Multidi sciplinaire projectgroep 
Bronnen ideeën: 
Klantomgeving 
Eigen organisatie 
Technologische 
ontwikkelingen 

Criteria (ook voor concept): 
Klantgeri cht 
Onderbouwing 
Formele keuze 

Betrokken partijen 
Strategische stuurgroep 
Multidi sciplinaire projectgroep 
Toetsten op: 
Service domein 
Technologie do1m:in 
Organisatie domein 
I-ïnancice l domein 
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