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Abstract 

Abstract 

In this report a model is proposed for customer-focused management of facilities. Facility 
departments are gradually becoming aware of the fact that the customer is the basis of all activities. 
Relationship management is proposed as a tool for collecting relevant customer information which 
can contribute to the ability of the organisation to anticipate on and react to changes in the customer 
demand. 
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Introduction 

The graduation research conducted centres on logistic and support facilities (in this summary referred 
to as "facility departments"). These departments are responsible for providing the employees of a 
company with the facilities required to conduct their daily business. Examples of facilities include 
cleaning services, security services, postal and logistic services etc. During the last decade the facility 
management discipline has evolved from a technical, product-oriented discipline to a professional 
management discipline. Gradually the facility department is becoming aware of the importance of 
knowing their customers. Collecting information about the needs of the customer enables the facility 
department to manage the facilities required by core-business employees in the productive execution 
of their jobs. The research was conducted within the facility department of ABN-AMRO Bank: 
Central Services. At the start of the project the assignment required the author to "investigate the 
potential of account management for the service delivery process of Central Services". 

Orientation and assignment 

In order to gain insight into the activities and problems of the Central Services department an 
orientation phase was introduced which consisted of a literature survey, several interviews and the 
research of relevant internal documentation. The conclusions which resulted from the orientation are 
four-fold: 
• the organisation lacks insight into who the customers are and what they need; 
• priority is given to current affairs and maintaining the delivery of a daily service; 
• communication with the customers is unstructured; 
• the organisation does not adopt a pro-active approach to its customers. 

The management-team of Central Services is aware of the current problems in service delivery and 
has put forward a slogan for the year 1997: "Focus on the client". The aim of the graduation project 
coincides with this slogan: the improvement of customer-focus. The author became aware of the 
misinterpretation of the original assignment: account management is the means to an end, and not the 
end in itself. Consequently, the definitive assignment for the dissertation thesis is as follows: 

"Investigate the possibilities of the Central Services department to improve customer-focus. 
Pay particular attention to the contribution of account and relationship management. " 

In order to structure the research the project is divided into several steps: 

I. Development of a theoretical basis; 
2. Carrying out a case-study in the Central Services department; 
3. Evaluation of the general applicability. 

The results of these research steps will be summarised in the next paragraphs. 
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Development of a theoretical basis 

The basis of customer-focus can be defined by using the SERVQUAL-model (Parasuraman, Zeithaml 
& Berry, 1985). The model indicates the way in which the customer and the facility department relate 
to each other. The model identifies four "gaps" which have an impact on the customer's satisfaction. 

The gap between: And: 

1. the customer's expectation the facility manager's perception of the 
customer's expectation 

2. the facility manager's perception of the the translation into service specifications 
customer's expectation 

3. the service specifications the actual service delivery 

4. the actual service delivery the external communication about the service 

table I: "gaps" in the SERVQUAL-model 

It can be concluded from the literature survey that reduction of the first gap is a prerequisite for 
improving customer-focus. By gaining insight into the background of the customer' s expectation as 
well as the customer's perception, the likelihood of providing facilities the customer requires, will 
increase. This insight can be gained by collecting relevant customer information. 

The question arises which tool enables the facility department to collect relevant customer 
information. It will be obvious that the organisation must communicate with its customers. 
Relationship management is identified as a tool for structuring the communication with customers on 
the basis of a win-win situation. The customer will be able to illustrate the difficulties in his daily 
business and the facility department will gain insight into the customer's environment. This gives 
them the opportunity to provide the services that will facilitate the customers in the productive 
execution of their job. The object for both parties is to increase the results of the core-business at a 
minimum of costs. 

The following model for integral relationship management is proposed in the thesis: 

Executive involved s Clients 

Relationship manager - - - - -> T Customers 

Account manager <- - - - -> 
E Consumers 

Service desk <- - - - -

Facility department Customers in the core business 

figure I: model for integral relationship management 

Every customer should have a "point of contact" in the facility department. The model illustrates the 
different categories of customers: clients (strategic level), customers (tactical level) and consumers 
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(executional level). These categories are.based on the hierarchical layers in the company. The 
different layers of customer communication can be elucidated as follows: 

Executive involved: the highest hierarchical layer in the facility department, responsible for the 
communication with high hierarchical layers in the core business. 
Communication goal: strategic alignment between facility department and core business, 
image building of the facility department. 
Communication subjects: strategic direction of the core business and consequences in 
terms of required support. 

Relationship manager: this person has the overall responsibility for customer communication, focuses 
on quality of services in the (near) future and has the means to anticipate to changes in the 
customer demand. 
Communication goal: determining the required service standards for the near future. 
Communication subjects: processes in the core business, expected opportunities and 
threats, environmental changes and the consequences for the facility support. 

Account manager: this person is responsible for the quality of services in the daily core business and 
focuses on the current service standards. 
Communication goal : satisfied customers and quality of services within the scope of the 
current service standards. 
Communication subjects: content with the supplied facilities , specific requirements 
beyond the scope of the current service standards, core business and environment of the 
customer and problems in the productive conduct of the business. 

Service desk: the local desks to which a customer can direct his requests and complaints. The service 
desk represents the "face" of the facility department. 
Communication goal: offering the customer a "face" to which he can direct his questions, 
requests and complaints. The communication at this level has a reactive nature, which 
means that the customer makes the first contact and the service desk responds to that. 

The model shows the different levels of communication between the facility department and its 
customers. It becomes clear that each level has a different scope. The executive involved and 
relationship manager focus on the expectation of the customer and the observed tendencies that might 
have consequences for the future support. The account manager and service desk focus on the 
perception of the customers in their daily business and the problems they encounter. These levels 
refer to the current service standards and daily problems of the customers. 

The context of the thesis is rooted in the customer-focus of a facility department. It is worthwhile 
investigating the extent to which the model of integral relationship management can make a 
contribution to the customer-focus of the facility department. During the research a model for 
customer-focused management was designed. This model is shown in the figure below. It consists of 
the factors which have a bearing on the customer-focused management of a facility department. 
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figure 2: mode/for customer-focused facility management 

The model distinguishes between the ability of the organisation to anticipate and react to information. 
Ability to react : On one side the facility department is focused on quality of services within 

the scope of the current service standards. It collects information about the 
"output" of the service delivery and reacts to deviations between the service 
standards and the outcome of the service delivery. 

Ability to anticipate: On the other side the facility department is focused on quality of services in 
the (near) future. It collects information about the customers' expectations 
and reflects this on the policy and standards. This can lead to 
recommendations of how to renew the service standards to meet the future 
customer requirements. 

These two approaches complete each other. Only by simultaneously paying attention to both 
approaches, a facility department can be referred to as "customer-focused". 

Case-study 

In the theoretical basis of the research two models are presented for the improvement of customer
focus : In order to investigate applicability and feasibility of the models and make recommendations to 
Central Services on how to improve their customer-focus, a case study is conducted. The case-study 
focuses on five questions. The answers to these questions will be presented below. 

I. What is the level of customer-focus of the Central Services department? 
Central Services is quite capable of reacting to the output of the service delivery process. However, 
the ability to anticipate is very low. Integral relationship management is particularly of interest for 
improving the means of anticipating to the evolution of the demand. 

2. Does integral relationship management coincide with the current management approach? 
It can be concluded that the different layers of the model of integral relationship management 
correspond to the layers in the Central Services department: Management-team, Regie, Service 
Management and Service Desk. 
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3. What are the peripheral conditions for integral relationship management ? 
In order to make a contribution to the customer-focus of the organisation, several conditions must be 
considered for effective relationship management: 
• structure in communication both with the customers and within the facility department 
• collecting and managing customer information 
• integral relationship management as a part of the communication plan of the facility department 
• training the employees in customer communication skills 
• getting insight into the benefits and costs of integral relationship management 

4. Which factors contribute to the success of integral relationship management in the context of 
improvement of customer-focus? 
The success depends on the level of acceptance among the staff and customers. Attention needs to be 
paid to informing the staff and the customers of the benefits of effective relationship management. 

5. Which steps should be taken to effectively implement integral relationship management within the 
Central Services department? 
The activities can be split into internal and external activities. Internal activities prepare the 
organisation for implementation and include: the commitment of the management-team, distribution 
of tasks and responsibilities among the staff, collecting and managing customer information and 
communicate the intentions to all employees. External activities include propagating the intentions 
and benefits to the customer and making appointments with customers for the first meeting. After 
implementation it is advisable to evaluate the intentions over a certain period of time. The evaluation 
could result in an adjustment of the methods and procedures currently adopted, in order to increase 
the contribution to the customer-focus. 

Conclusions 

It can be concluded from the case-study that the integral relationship management approach can make 
a contribution to the customer-focus of the Central Services department. Particular value can be added 
to the ability to anticipate, which at the moment is very low. The model of integral relationship 
management has given Central Services new insights in the connection between the different 
activities of the department. 

The concluding part of the thesis questions whether integral relationship management is "a hype or a 
must" in the facility management discipline. It's the author's opinion that integral relationship 
management is a must for every facility department striving for continuity. It' s the mission of a 
facility department to support the company by supplying services required for the productive conduct 
of the core business. To be able to supply these required services, the facility department must know 
the customers and the environment they work in. This way the facility department is capable of a 
flexible reaction to the daily problems of the customers, but in particular of anticipating to changes in 
the requirements. Integral relationship management is a tool for developing both an anticipative and 
reactive approach which lead to a customer-focused management of facilities. 
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Woord vooraf 

Na een haperende afstudeerstart in een industriele omgeving besloot ik een jaar geleden om een 
opdracht te zoeken binnen een omgeving waar ik mij sterk toe aangetrokken voe!: de 
dienstverlenende sector. Dries van Wagenberg, bijzonder hoogleraar Facility Management bij de 
faculteit Bouwkunde, bracht mij in contact met de ABN-AMRO Bank en vanaf januari 1997 ben ik 
werkzaam geweest binnen de hoofdkantoren-organisatie in Amsterdam. Met veel plezier heb ik hier 
gewerkt aan mijn afstudeeronderzoek binnen de facilitaire organisatie. De ABN-AMRO bank bood 
mij een boeiende en stimulerende omgeving waar ik mij prima in thuis voel. Zo goed zelfs, dat ik 
besloot te solliciteren en twee weken voor het afstuderen een vast contract ondertekend heb. Dit gaf 
mij nog een extra stimulans om het afstudeerproject af te ronden en na acht maanden met de nodige 
pieken en dalen ligt het eindrapport van het onderzoek voor u. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken voor de bijdrage 
die zij aan het afstudeeronderzoek geleverd hebben. Allereerst Dries van Wagenberg, voor zijn 
begeleiding vanuit het vakgebied en de leerzame discussies. Ook heb ik dankbaar gebruik kunnen 
maken van zijn contacten binnen "het facilitaire wereldje". Herman van Mal wit ik bedanken voor 
zijn steun en geduld met mij, en voor de begeleiding in de afgelopen maanden. In het bijzonder wit ik 
Frans van Viegen bedanken voor de ondersteuning vanuit de ABN AMRO Bank. Zijn op- en 
aanmerkingen stimuleerden mij om verder te kijken dan mijn neus tang is en gaven me regelmatig het 
extra duwtje dat ik nodig had. 
Een woord van dank is ook op zijn plaats voor de participanten in de klankbordgroep: Conny 
Rietema, Chris van Veen, Paul van Rosmalen, Marjolijn Breure en Henk Kinders. De discussies, 
regelmatig aangevuld met praktijkvoorbeelden, hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de 
resultaten van het onderzoek. Ook de interviews binnen andere facilitaire organisatie hebben de blik 
op het afstudeeronderwerp verruimd. 
De afdeling lnformatie Management Centrale Diensten wil ik bedanken voor het ter beschikking 
stellen van een comfortabele werkplek en werkomgeving met gezellige collega's. 
Ook mijn ouders mogen in dit rijtje niet ontbreken. Zij hebben me de nodige mentale en financiele 
steun gegeven, niet alleen tijdens het afstuderen maar gedurende de gehele studietijd. Een laatste 
woord van dank gaat uit naar mijn vriend Sergio, zonder wiens onvoorwaardelijk steun en liefde ik 
nooit zover gekomen was. 

Natalie van Kints 
Amsterdam, 29 augustus 1997. 
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lnleiding 

Het rapport dat voor u ligt, is het resultaat van het afstudeerproject ter afsluiting van de studie 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het project is uitgevoerd 
binnen de hoofdafdeling Centrale Diensten van de ABN AMRO Bank in Amsterdam en heeft 
ongeveer acht maanden in beslag genomen. 
Dit eindrapport bevat een weergave van de activiteiten en resultaten van het afstudeeronderzoek. In 
eerste instantie is het bedoeld als verantwoording richting de universiteit en de opdrachtgevers binnen 
de ABN AMRO Bank. Maar daarnaast kan het de ge'interesseerde lezer, met belangstelling voor het 
vakgebied Facility Management en het onderwerp van onderzoek, wellicht ook enige nieuwe 
inzichten verschaffen. 

Het onderzoek heeft zich afgespeeld random het streven van facilitaire organisaties naar een 
klantgerichte benadering van de afnemers. In het bijzonder is aandacht besteed aan de toegevoegde 
waarde die relatiebeheer hierbij zou kunnen bieden. Het structureren van de contacten met de klanten 
zorgt ervoor dat de organisatie een actieve houding aanneemt ten opzichte van hen en zal 
mogel ijkheden bieden om niet alleen te reageren maar juist ook te anticiperen op ontwikkelingen 
binnen de klantenpopulatie. 

Facilitaire organisaties hebben de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het technische, 
produktgerichte en bouwkundige karakter heeft een transformatie ondergaan richting een 
klantgerichte en professionele bedrijfskundige discipline. Om de lezer enig inzicht te verschaffen in 
de ontwikkelingen binnen het vakgebied (we hebben het over klantgerichtheid en u bent in feite mijn 
klant) zal het eerste hoofdstuk hier aandacht aan besteden. Verder zal in dit hoofdstuk de 
orienterende fase aan de orde komen, welke heeft geleid tot de definitieve opdrachtformulering en de 
opzet van het onderzoek. 
Het tweede hoofdstuk vormt een weergave van de belangrijkste stappen die geleid hebben tot het 
theoretisch kader van het onderzoek. Dit kader geeft inzicht in de besturingsprincipes die centraal 
staan in een klantgerichte facilitaire organisatie. Tevens zal in dit hoofdstuk het model voor 
relatiebeheer aan de orde komen, dat een belangrijke rol zal spelen in de projectiefase van het 
onderzoek. 
In het derde hoofdstuk zal deze projectie van de theorie op de praktijk aan de orde komen . Voor dit 
deel van het onderzoek heeft de hoofdafdeling Centrale Diensten van de ABN-AMRO Bank als case
study gefungeerd . Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste resultaten van deze case-study. 
Bovendien wordt er een realisatie-ontwerp beschreven met de verschillende activiteiten die 
ondernomen zouden moeten warden om relatiebeheer met succes te kunnen implementeren. 
De resultaten van de case-study hebben enige nuanceringen van de theorie opgeleverd. In het vierde 
hoofdstuk zullen het theoretisch kader en het relatiebeheer-model nogmaals kritisch warden bekeken 
en van aanpassingen warden voorzien. Ter afsluiting van het laatste hoofdstuk zal de toepasbaarheid 
van relatiebeheer voor een facilitaire organisatie in het algemeen warden besproken. 
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Hoofdstuk 1: Context van het onderzoek 

lnleiding 

In dit hoofdstuk zal in eerste instantie aandacht besteed worden aan het vakgebied "Facility 
Management". Het is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de sterke ontwikkelingen 
hierbinnen en om een beeld te geven van een facilitaire organisatie. Binnen de ABN-AMRO Bank 
valt de verantwoordelijkheid voor de facilitaire ondersteuning onder de hoofdafdeling Centrale 
Diensten. Een beschrijving van deze organisatie volgt in paragraaf 1.2. De resultaten van de 
orienterende fase van het onderzoek worden beschreven in paragraaf 1.3, waarna in paragraaf 1.4 
aandacht wordt besteed aan de opdrachtformulering. Tenslotte komt in paragraaf 1.5 de 
onderzoeksmethode aan bod. 

1.1 Het "Facility Management" vakgebied 

1.1.1 Definiering 

Binnen bedrijven worden faciliteiten - ofwel ondersteunende diensten - geleverd door verschillende 
afdelingen, zoa1s de interne dienst, technische dienst, gebouwenbeheer, onderhoudsdienst etc. In het 
begin van de jaren tachtig is de trend zichtbaar geworden om alle faciliteiten integraal te gaan 
organiseren. De Verenigde Staten 1iepen hierin voorop en via Groot-Brittannie is deze nieuwe manier 
van het organiseren van faciliteiten overgewaaid naar Nederland. Deze nieuwe ideeen, samengevat 
met de term Facility Management, hebben als uitgangspunt het op een effectieve, efficiente en 
tlexibele manier verlenen van facilitaire diensten. 

De term "facility" komt van het Engelse werkwoord "facilitate", hetgeen betekent dingen mogelijk of 
gemakkelijker maken . Van Wagenberg (1995) zegt in zijn intreerede aan de Technische Universiteit 
Eindhoven "dat de achterliggende gedachte is, dater een soort herkenbaar proces is waarmee een 
organisatie haar produkten of diensten voortbrengt en dat er ondersteuning of condities nodig zijn om 
het kernproces van de organisatie te kunnen uitvoeren". Hierin komt het ondersteunende karakter van 
Facility Management naar voren: het dienstverleningsproces van de facilitaire organisatie zal altijd 
een afgeleide zijn van de kernprocessen binnen de organisatie. 

De meest gebruikte definitie van Facility Management is die van Regterschot ( 1988): 
"Facility management is het intergraal managen (plannen en bewaken) en realiseren van de 
huisvesting, de services en de middelen die bij moeten dragen aan een effectieve, efficiente, tlexibele 
en creatieve verwezenlijking van de doelen van een organisatie in een veranderende omgeving." 
In deze definitie wordt een duidelijk onderscheid aangegeven tussen de verschillende soorten 
faciliteiten: 

Huisvesting; 

Services; 

"' ABN AMRO 

Het gebouw met zijn gebouwgebonden installaties zoals dat de organisatie ter 
beschikking staat als onderdak voor het uitvoeren van haar activiteiten. 
Voorzieningen die verbonden zijn aan het gebruik van de huisvesting, het onderhoud 
van de huisvesting en de met de huisvesting samenhangende ondersteuning van de 
werkzaamheden (o.a. energievoorziening, onderhoud, schoonmaak, beveiliging, 
catering) 
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Middelen; De voorzieningen die nodig zijn voor de directe uitvoering van de werkzaamheden 
van de organisatie (inrichting, data- en telecommunicatie en kantoorbenodigdheden). 

Deze definitie komt van een "huisvestings-georienteerde" auteur. De inhoud van de facilitaire 
diensten verschilt echter van organisatie tot organisatie en verandert in de tijd. Het begrip "faciliteit" 
functioneert het beste als een abstract en open begrip. Van Wagenberg (1995) omschrijft het 
vakgebied dan oak als volgt: 
"Facility management is een algemene managementfunctie, verantwoordelijk voor de faciliteit als 
resultaat van planning en coordinatie van ondersteunende processen, gericht op de bevordering van 
het succes van het primaire proces van de betreffende organisatie." 
Hij geeft hiermee aan dat de grens tussen facilitaire activiteiten en kernactiviteiten niet eenduidig te 
trekken is en oak niet getrokken hoeft te worden. Elke organisatie kan op eigen manier invulling 
geven aan de facility management functie. 

De positie van de facility management functie binnen het voortbrengingsproces van een organisatie 
kan als volgt warden weergegeven: 

"Produktie" 
van facilitaire 

diensten 

input 

~ Facility 
Management 

Kernprocessen 
van organisatie 

figuur I. I : positiefacility management (vrij naar: Van Wagenberg) 

output 

De positie van de facility management functie bevindt zich tussen de kernprocessen van de 
organisatie en de "faciliteiten-producerende" organisaties ( of afdelingen). Het gaat hier in feite om 
een functie als plannend en coordinerend tussenpersoon. De facilitaire organisatie vertaalt de behoefte 
van de klanten in benodigde facilitaire diensten en is ervoor verantwoordelijk dat de facilitaire 
diensten ook daadwerkelijk aan de klant geleverd worden. De feitelijke "produktie" van de diensten 
kan intern beheerd worden of - indien mogelijk - uitbesteed worden aan externe dienstverleners. 

1.1.2 Typering van een facilitaire organisatie 

Centraal in facility management staat het integraal aansturen en beheren van de faciliteiten. Ondanks 
deze doelstelling blijven er in de praktijk problemen met deze integrate besturing. Regterschot geeft 
hiervoor (in 1988) vier redenen: 
I . grote wrsnippering van activiteiten; er heersen spanningen tussen de facilitaire organisatie

onderdelen die integraal moeten worden aangestuurd . 
2. gebrek aan managementdeskundigheid; medewerkers zijn vaak specialisten met betrekking tot 

een bepaalde faciliteit en niet kundig op management- en inkoopgebied. 
3. te /aag niveau in de organisatie; facilitaire organisaties bevinden zich hierarchisch vaak laag in 

de organisatie, waardoor ze slecht aangesloten zijn op de strategische beleidsvorming van de 
organisatie. 
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4. weinig managementtoo/s; facilitaire organisaties beschikken nog te weinig over bijvoorbeeld een 
facilitair informatiesysteem, waarmee managementinformatie verkregen kan worden. Ook het 
doorberekenen van kosten aan gebruikers en het gebruik van prestatie-indicatoren komt nog 
weinig voor. 

Anno 1997 is hier natuurlijk wet het een en ander aan veranderd. Uit interviews met verschillende 
facilitaire organisaties blijkt dat de meeste ondersteunende diensten in organisaties zijn ondergebracht 
bij de facilitaire organisatie of om een goede reden als op zichzelf staande dienst geregeld worden. 
Langzamerhand komt er verbetering in de personele bezetting van facilitaire organisatie en fungeert 
het minder als een "rangeerstation". Ook de positie van de facilitaire organisatie is verbeterd. Het 
wordt veelal gezien als een apart organisatieonderdeel of business-unit ( en vaak dus op een hoger 
hierarchisch niveau). Bovendien bestaan er tegenwoordig zogenaamde "maincontracters": 
zelfstandige organisaties die als "produkt" aanbieden om het complete facility management voor 
bedrijven te regelen. In dat geval heeft de (kern-)organisatie besloten de verantwoordelijkheid voor de 
facilitaire ondersteuning uit te besteden aan een externe partner. 
Het aantal management-tools is sterk toegenomen. Kostendoorbelasting komt al in veel organisaties 
voor en ook wordt er steeds vaker gewerkt met registratie-systemen, service level agreements, 
prestatie-indicatoren, kengetallen etc. 
Echter de verschillende problemen die Regterschot beschrijft, geven goed aan met we Ike problemen 
of spanningsvelden facilitaire organisaties te maken hebben gehad of nog steeds hebben. 

Er bestaan veel verschillende typen van facilitaire organisaties. Dit is onder andere afhankelijk van de 
wijze waarop de facilitaire organisatie omgaat met haar afnemers. Van Duren (1996) beschrijft het 
continuum waarmee facilitaire organisaties getypeerd kunnen worden, gebaseerd op deze houding ten 
opzichte van de afnemers. 

L politieagent I ► 
1 

interne dienst 1-----Jl►~I facilitair bedrijf f--►-1 moneymaker I 
--1ij~ 

figuur 1.2: continuum voor faci/itaire organisaties 

Het continuum loopt van het type "politieagent" waarbij de facilitaire organisatie zelf bepaalt welke 
dienst.en worden aangeboden, tot aan het type "moneymaker" waarbij het aanbod volledig door de 
afnemer bepaald wordt (zolang het de facilitaire organisatie genoeg winst oplevert). Een uitgebreidere 
toelichting en bekritisering is weergegeven in bijlage 1.1. 

Een andere manier om een organisatie te typeren komt van Simon ( 1989). Hij maakt bij de typering 
van organisaties gebruik van "De Strategische Functie Typologie". Deze typologie wordt 
weergegeven in figuur 1.3 op de volgende pagina. 

De vier kwadranten zijn opgebouwd uit twee dimensies. Enerzijds maakt Simon onderscheid tussen 
een taak- en marktorganisatie. Een taakorganisatie voert een door een hoger beleidsorgaan opgelegde 
taak uit. Het beleidsorgaan gebruikt de taakorganisatie als middel om een bepaald doel te bereiken. 
Een marktorganisatie is een zelfstandig orgaan, dat streeft naar continu'iteit door middel van haar 
output. De marktorganisatie wordt betaald door de klant voor de geleverde prestatie, terwijl de 
taakorganisatie "betaald" wordt (in de vorm van een budget) door het hogere beleidsorgaan. 
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Produkt
functie 

Capaciteits
functie 

Taakorganisatie 

Ill 

Marktorganisatie 

II 

IV 

i 

I 

I 
I 

figuur 1.3: De Strategische Functie Typo/ogie (Simon, 1989) 

Anderzijds maakt Simon onderscheid tussen een produkt- en een capaciteitsfunctie. Een 
produktfunctie houdt in dater produkten of diensten warden geleverd op specificatie van de 
aanbieder. Bij een capaciteitsfunctie bepaalt de vrager deze specificaties. 
Met deze twee dimensies kunnen in totaal vier organisatietypen warden onderscheiden. Het is nu 
interessant om een vergelijking te maken tussen de vier typen van Van Duren en die van Simon. 

Het onderscheid tussen een taak- en marktorganisatie is oak terug te vinden bij Van Duren. De typen 
politieagent en interne dienst zijn uitvoerders van taken binnen een bepaald budget, opgelegd door 
een hoger orgaan (vaak Raad van Bestuur of directie) en kunnen dus als taakorganisatie getypeerd 
warden. Het facilitair bedrijf en de moneymaker opereren zelfstandig en hebben hun eigen 
winstverantwoordelijkheid: dit is vergelijkbaar met de marktorganisatie van Simon. 
Het onderscheid tussen produkt- en capaciteitsfunctie is op een andere manier terug te vinden in de 
typeringen van Van Duren. Bij alle typen facilitaire organisaties - behalve de moneymaker - is een 
produktfunctie terug te vinden: het aanbieden van standaard faciliteiten (het basispakket van diensten) 
op basis van een eigen specificatie, zoals bijvoorbeeld schoonmaak en beveiliging. De moneymaker 
heeft juist een capaciteitsfunctie: de klant bepaalt zelf de specificaties waaraan de faciliteiten moeten 
voldoen. Ook bij de het facilitaire bedrijf is deze capaciteitsfunctie terug te vinden: naast het 
basispakket worden op aanvraag ook klantspecifieke produkten en diensten geleverd. 

De vergelijking tussen de typeringen van beide auteurs levert het onderstaande resultaat op: 

Van Duren (1996) Simon (1989) 

politieagent taakorganisatie met produktfunctie 

interne dienst taakorganisatie met produktfunctie 

facilitair bedrijf marktorganisatie met produkt- en capaciteitsfunctie 

moneymaker marktorganisatie met capaciteitsfunctie 

tabel I. I : vergelijking Van Duren met Simon 

Het type politieagent verschilt volgens het schema niet van een interne dienst. Deze conclusie is ook 
getrokken in de bekritisering van Van Duren in bijlage 1.1. In feite zijn er dan nag drie typeringen 
voor een facilitaire organisatie. De laatste jaren is er een ontwikkeling zichtbaar waarbij facilitaire 
organisaties veranderen van een interne dienst naar een facilitair bedrijf. Het type moneymaker is 
vooral van toepassing op de zogenaamde maincontracters. 

"ABNAMRO 8 



Hoofdstuk 1: Context van het onderzoek 

De missie van een facilitaire organisatie ·zou omschreven kunnen warden als "het op efficiente, 
effectieve en flexibele manier ondersteunen van de kernorganisatie met faciliteiten metals doel het 
realiseren van resultaten voor de totale onderneming" . 
De term efficient ("de dingen goed doen") geeft aan dat dit met zo min mogelijk middelen dient te 
gebeuren. De facilitaire ondersteuning is een kostenpost, waardoor er altijd goed op de efficientie 
gelet zal warden. De term effectief ("de goede dingen doen") geeft aan dat het ondersteunen van de 
kernorganisatie op een doeltreffende manier zou moeten gebeuren, hetgeen betekent dat er faciliteiten 
warden aangeboden die de klant werkelijk nodig heeft. Om effectief te kunnen opereren zal een 
facilitaire organisatie klantgerichtheid hoog in het vaandel moeten dragen om zodoende nu en in de 
toekomst de diensten aan te kunnen bieden waar de klanten behoefte aan hebben. 
De klantgerichtheid van een facilitaire organisatie staat centraal in dit onderzoek: hoe kan een 
facilitaire organisatie ervoor zorgen dat de diensten warden afgestemd op de wensen van de klanten. 
In paragraaf 1.2 zal een beschrijving gegeven warden van de facilitaire organisatie waarbinnen het 
afstudeerproject heeft plaatsgevonden. 

1.2 Beschrijving facilitaire organisatie van ABN-AMRO 

De facilitaire ondersteuning voor de bankorganisatie van ABN-AMRO valt onder 
verantwoordelijkheid van de hoofdafdeling Centrale Diensten (zie bijlage 1.2). Zij richt zich op het 
verlenen van facilitaire ondersteuning aan de hoofdkantoorpanden en voor een aantal (vooral 
logistieke) diensten ook aan het kantorennet. Het klantengebied binnen de hoofdkantoorpanden omvat 
bijna 10.000 bewoners. Deze zijn verdeeld over zo'n 17 panden in Amsterdam en directe omgeving. 
Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Management-team van Centrale 
Diensten. In deze paragraaf zal een korte beschrijving warden gegeven van de organisatie van 
Centrale Diensten. 

1.2.1 Geschiedenis 

In de afgelopen jaren is er heel wat veranderd binnen de facilitaire organisatie van ABN-AMRO. De 
missie van Centrale Diensten werd in 1991 omschreven als: 
"Het op effectieve en efficiente wijze verzorgen, ter beschikking stellen en aanbieden van die 
middelen en diensten die de bankorganisatie en haar medewerkers qua bewoning, infrastructuur, 
faciliteiten en veiligheid nodig achten om optimaal, professioneel te kunnen functioneren en zich te 
profileren"(uit: Beleid Centrale Diensten, 1992). 
De structuur van de organisatie was destijds zoals wordt weergegeven in bijlage 1.3. 
Er werd onderscheid gemaakt tussen centrale faciliteiten en interne voorzieningen. Onder de centrale 
faciliteiten vielen diensten als post, telefoon, transport, drukkerij en magazijn. Deze diensten waren 
gericht op de gehele bankorganisatie en werden op centrale plaatsen in de organisatie beheerd. Interne 
voorzieningen waren diensten zoals technisch onderhoud, beveiliging, restaurantbeheer en 
huishoudelijke voorzieningen. Deze diensten werden per gebouw georganiseerd. In de gebouwen 
waren serviceloketten aanwezig waar de bewoner met zijn vragen terecht kon. Een zeer groat dee! 
van de diensten was in eigen beheer. In totaal had Centrale Diensten in 1991 een personeelsaantal van 
± 1150 personen. 

Zoals in de missie al naar voren kwam, wit Centrale Diensten zo efficient en effectief mogelijk haar 
diensten verlenen. In bovenstaande situatie was het zo dat de diensthoofden van de centrale 
faciliteiten en de interne voorzieningen op hun terrein verantwoordelijk zijn voor zowel de 
beleidsbepaling van de dienstverlening als de aansturing en de feitelijke produktie van de diensten. 
Dit is een onwenselijke samenvoeging van verantwoordelijkheden binnen een functie. Het gevaar is 
dat het beleid wordt afgestemd op de praktijk van de uitvoering, hetgeen suboptimalisatie tot gevolg 
heeft. Bovendien vergde in veel gevallen het proces van de dagelijkse dienstverlening het grootste 
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gedeelte van de aandacht en kreeg het de hoogste prioriteit. Het gevolg hiervan was <lat de 
dienstverlening een ad-hoc karakter kreeg. Er was geen tijd om op strategisch niveau zaken af te 
stemmen. 

1.2.2 Professionalisering van de facilitaire organisatie 

Ten behoeve van de professionalisering van de dienstverlening is in 1992 besloten om de structuur 
van de organisatie aan te passen aan de doelstellingen: zo efficient en effectief mogelijk de benodigde 
facilitaire diensten verlenen aan de bankorganisatie. 
Ten eerste zijn met behulp van 27 projectteams alle diensten onderworpen aan een evaluatie. De 
diensten moeten op de exteme markt een vergelijking kunnen ondergaan op punten zoals prijs, 
kwaliteit en flexibiliteit en op deze punten gelijk of beter presteren dan de concurrentie. Wanneer <lit 
niet het geval is wordt de desbetreffende dienst uitbesteed aan een exteme toeleverancier die wet aan 
de voorwaarden voldoet. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de beveiliging, de schoonmaak en de 
drukkerij-werkzaamheden. Een bijzondere vorm van uitbesteden is gevonden voor de catering
activiteiten. De eigen catering-service is verzelfstandigd en is nu een dochterondememing geworden 
die haar diensten dus ook aan derden aan kan gaan bieden onder de naam "Dishcovery". 
Naast deze evaluatie van de inteme diensten is ervoor gekozen om de organisatie te veranderen van 
een produktgerichte naar een klantgerichte organisatie. Dit had tot gevolg <lat er een "kanteling" van 
de organisatie plaatsvond waarbij er een onderscheid gemaakt zou worden tussen de vraag- en de 
aanbodzijde van de dienstverlening. Hiertoe werd het zogenaamde "regie-distributie-maak model" in 
het leven geroepen. De drie onderdelen van <lit model worden als volgt toege1icht: 

Regie-functie (afdelingen Regie) : verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen, contracteren en 
handhaven van de dienstverlening op de lange termijn. Dit betreft de behoeftebepaling, het 
specificeren, contracteren, evalueren en normeren van de dienstverlening. Ontwikkelingen binnen de 
bankorganisatie en op de exteme markt moeten hiertoe nauwlettend gevolgd worden. 

Distributie-functie (afdelingen Service management): verantwoordelijk voor de aansturing van de 
dienstverlening, bemidde1ing tussen klant en aanbieders, coordinatie en controle. Hoofdtaken bestaan 
uit informatieverschaffing aan de klanten, bestellen, controleren, klachtenafhandeling, 
contractbewaking en rapportage aan de regie-functie. 

Maak-functie (inteme en exteme diensten): verantwoordelijk voor het concurrerend produceren van 
de diensten die de bankorganisatie nodig heeft. Hiertoe zijn contracten opgesteld waarin de gemaakte 
afspraken met betrekking tot de te leveren diensten zijn vastgelegd. De maak-functie kan vervuld 
worden door exteme en inteme dienstverleners. Door de inteme diensten marktconform in te richten 
is een permanente vergelijking met de concurrentie mogelijk. 

De organisatiestructuur, beoogd na implementatie van het regie-distributie-maak model, ziet eruit 
zoals weergegeven in bijlage 1.4. De dienstverlening krijgt door scheiding tussen vraag- en 
aanbodzijde een actief en gestructureerd karakter in plaats van vooral een ad-hoc karakter zoals in de 
oude situatie. ("Herstructurering Directoraat Centrale Diensten", 1994). Zoals in de organisatie
structuur te zien is, wordt er bij Regie en Service management onderscheid gemaakt tussen 
bewonersdiensten (voorheen inteme voorzieningen) en logistieke & communicatieve diensten 
(voorheen centrale faciliteiten) . Het werkgebied voor bewonersdiensten wordt gevormd door de 
bewoners van de hoofdkantoorpanden. Bij de logistieke & communicatieve diensten daarentegen valt 
ook het binnenlands kantorennet onder het werkgebied. 

In het project "Bewonersdiensten" ( 1995) is er aandacht besteed aan de benodigde veranderingen voor 
de bewonersdiensten. Er is voor gekozen om de hoofdkantoorpanden op geografische basis onder te 
verdelen in drie gebouwenclusters. Per cluster is er een afdeling Service management en een 
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Bewonersservice aanwezig. De Bewonersservice vonnt het eerste aanspreekpunt (telefonisch en 
fysiek) voor vragen en klachten van de bewoners van het cluster. 
Centraal in de hoofdkantoren-organisatie bevindt zich de afdeling Regie Bewonersdiensten, met 
verantwoordelijkheden zoals weergegeven bij de beschrijving van de regie-functie hierboven. 

Nadat de plannen voor de invoering van het regie-distributie-maak model in 1992 geformuleerd 
waren, duurde het uiteindelijk tot halverwege 1995 voordat het daadwerkelijk gei"mplementeerd werd. 
De organisatiestructuur we Ike beoogd is als eindstructuur en vanaf medio 1997 in werking is, is 
weergegeven in bijlage 1.5 . Regie wordt hier tezamen met Concern Inkoop ondergebracht bij 
"lnkoopmanagement". Het vraagmanagement (Regie) en aanbodmanagement (lnkoop) voor de lange 
tennijn wordt hierdoor dicht bij elkaar gebracht. De dienstverlening op de korte termijn wordt gezien 
als "Uitvoeringsmanagement" en hieronder vallen Service management (vraagzijde) en de interne 
diensten (aanbodzijde). 

Om de ontwikkelingen in de afgelopen jaren samen te vatten kan gebruik gemaakt worden van de 
typeringen uit paragraaf 1.1 . In de situatie van voor 1992 kan Centrale Diensten getypeerd worden als 
een taakorganisatie met een produktfunctie. Echter met de beschreven veranderingen in de afgelopen 
jaren heeft Centrale Diensten de weg ingeslagen richting een marktorganisatie. Men raakt er steeds 
meer van doordrongen dat de klant in feite het bestaansrecht van de organisatie is. Centrale Diensten 
heeft zowel een produktfunctie (voor de standaard faciliteiten) als een capaciteitsfunctie (voor de 
klantspecifieke faciliteiten). In tennen van Van Duren is Centrale Diensten dus op weg om van een 
interne dienst een facilitair bedrijf te gaan worden. 

1.3 De orienterende fase 

De activiteiten tijdens de eerste maanden van het onderzoek hebben gediend als een orientatie op de 
organisatie en de onderzoeksopdracht (Kempen en Keizer, 1996). Er is gewerkt vanuit een globale 
eerste opdracht die aan de orde komt in paragraaf 1.3 .1. Een brede orientatie heeft plaatsgevonden, 
gericht op verschillende aspecten zoals de organisatiecultuur, het probleem in zijn context, het 
draagvlak en de omvang van het werk. De conclusies hieruit worden samengevat in paragraaf 1.3.2 en 
hebben geleid tot een definitieve opdracht die in paragraaf 1.4 wordt gefonnuleerd. In paragraaf 1.5 
wordt afgesloten met een verantwoording van de methode van onderzoek. 

1.3.1 Globale eerste opdracht: 

Bij de start van het onderzoek in januari 1997 is een globale opdracht als volgt geformuleerd: 

"Verricht een onderzoek naar de mogelijkheden van account management voor het 
dienstverleningsproces van de afdeling Centrale Diensten van ABN-AMRO." 

Deze opdracht heeft als leidraad gediend tijdens de orienterende fase. Tijdens de orientatie zijn 
interviews gehouden met personen uit verschillende afdelingen binnen Centrale Diensten. Daarnaast 
zijn relevante interne rapporten gelezen en heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden om het 
vakgebied te leren kennen. De conclusies hiervan worden in de volgende subparagraaf besproken. 

1.3.2 Conclusies uit orienterende fase 

Met de opsplitsing tussen de vraag- en aanbodzijde van de dienstverlening voor de korte en de lange 
termijn en het onderwerpen van de diensten aan een grondige evaluatie heeft Centrale Diensten een 
belangrijke stap gezet in de richting van een professionele facilitaire dienstverlening. Echter, niet 
alles wat in de doelstellingen en functie-omschrijvingen van de organisatie is beschreven, wordt ook 
daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Uit de interviews kwam een aantal opvallende resultaten naar 
voren: 
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De inspanningen binnen Centrale Diensten hebben zich vooral gericht op de lopende zaken 

Er is prioriteit gegeven aan het zo goed mogelijk opzetten van het aanbod van diensten . Het selecteren 
van toeleveranciers en het afsluiten van contracten heeft de afdeling erg veel tijd en inspanning 
gekost. Regie geeft aan veel "achterstallig onderhoud" te hebben (onder andere door een krappe 
personele bezetting), waardoor men niet toekomt aan de kerntaken . De kerntaak van Regie is de 
behoefte- en beleidsbepaling. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren zal Regie volgens de regisseurs 
de interactie aan moeten gaan met de klant, om de omgeving van de klant te leren kennen en 
zodoende inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de vraag. Deze interactie heeft echter tot nu toe 
nog niet plaatsgevonden. De vraag naar diensten op de lange termijn blijft hierdoor onderbelicht. Wei 
krijgt Regie informatie van Service management over zaken die structureel afwijken van de afspraken 
met de dienstverleners zoals die zijn omschreven in de contracten. Vervolgens kan Regie op basis van 
deze input besluiten om de contracten aan te passen. 

Er is onvoldoende inzicht in de klant 

Men weet niet goed wie de klant is en wat de behoeftes van de klant zijn. De klanten bevinden zich 
enerzijds op het niveau van een individuele medewerker en anderzijds op strategisch niveau. 
Bovendien hangt het van de soort dienst af wie precies de klant is en wie de opdrachtgever is. Ook 
zijn voor sommige diensten de externe bezoekers een klant. Voor de logistieke en communicatieve 
diensten bevinden de klanten zich zowel in het kantorennet als binnen de hoofdkantoorpanden . 
Er is dus geen duidelijk beeld van "de klant" of klantengroepen van de facilitaire diensten. 

Er is geen gestructureerde manier waarop de relatie en 
communicatie met de klant wordt vormgegeven 

Het dagelijkse contact met de klanten binnen de hoofdkantoorpanden ligt bij Service management 
Bewonersdiensten. Zij communiceren, via de bewonersdesks, direct met de klanten binnen de 
gebouwen. De communicatie verloopt echter meestal op initiatief van de klant. Het hangt van de 
Service manager af of er op zijn initiatief communicatie plaatsvindt. Alleen in het gebouwencluster 
Holendrecht / Amstelveen vindt er structureel overleg met de klanten plaats in de vorm van het 
Bewonersoverleg. De andere Service managers geven aan dat dit komt omdat in het desbetreffende 
cluster slechts twee klantengroepen (divisies) gehuisvest zijn, terwijl de populatie in de andere 
clusters veel diverser is. 

Het Service management Logistiek & Communicatie maakt geen gebruik van een bewonersdesk. De 
medewerkers van deze afdeling zijn zelf het aanspreekpunt voor de diensten van verschillende 
externe toeleveranciers van logistieke diensten (drukkerij, post, transport). De contacten met de 
interne verleners van logistieke en communicatieve diensten )open direct van de klant naar de 
dienstverleners. 

De afdelingen Regie Bewonersdiensten en Regie Logistiek & Communicatie hebben geen contact met 
klanten op een structurele manier, ondanks de verantwoordelijkheid voor de behoeftebepaling voor de 
dienstverlening. 
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De dienstverlening is voornamelijk reactief 

De klant heeft een vraag ofklacht en meldt dit 6f aan de Bewonersservice 6f aan het Service 
management Logistiek & Communicatie 6f aan de dienstverlener zelf. De organisatie komt pas in 
beweging zodra de klant een melding heeft gedaan of aangeeft een probleem te hebben. Dit is een 
reactieve vorm van dienstverlening. Er gebeurt weinig op initiatief van de organisatie. Dit geldt zowel 
voor het Service management als voor de Regie. Er wordt prioriteit gegeven aan het draaiende houden 
van de dagelijkse facilitaire ondersteuning, waardoor er een ad-hoc dienstverlening ontstaat. 

Registratie is nog in opzet 

Een belangrijke factor voor de klantgerichtheid is het inzicht in de eigen dienstverlening. Om hier 
verbeteringen in aan te kunnen brengen zal men eerst een duidelijk beeld moeten hebben van de 
praktijk van de dienstverlening. Om dit beeld te kunnen schetsen zal er o.a. een registratie moeten 
plaatsvinden van alle facilitaire meldingen en de activiteiten die op basis hiervan plaatsvinden. Dit 
biedt een bron van informatie aan de facilitaire organisatie (bv . # meldingen, grootte van de vraag 
naar de verschillende diensten, # klachten, trends en ontwikkelingen, prestaties van eigen diensten en 
exteme dienstverleners m.b.t. zaken als kwaliteit, nakomen afspraken, tijdigheid, 
leverbetrouwbaarheid, bereikbaarheid etc.). Op basis van deze informatie kunnen vervolgens weer 
acties worden ondemomen ter verbetering van de dienstverlening en klantgerichtheid . 
Er wordt nu bijna twee jaar gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van zo'n facilitair 
registratiesysteem. Na de nodige tegenslagen tijdens de ontwikkelingsfase is men eind januari 
begonnen met de implementatiefase. Sinds eind februari is het systeem operationeel, maar nog niet 
binnen alle drie de gebouwenclusters. Er blijven allerlei technische moeilijkheden die ervoor zorgen 
dat het systeem nog steeds niet goed functioneert. Het zal dus nog enige tijd duren voordat men 
daadwerkelijk de gewenste management-informatie kan genereren. 

"De Klant Centraal" 

De organisatie ziet de noodzaak in van het werken aan de knelpunten in de dienstverlening. Voor 
1997 heeft het Management-team de slogan "De Klant Centraal" geformuleerd. Hieruit komt 
duidelijk naar voren komt dat men de organisatie een impuls wil geven om de ingezette 
veranderingen van een produkt- en dienstgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie door 
te zetten. 
Regie.Bewonersdiensten laat dit in haar jaarplan naar voren komen door topprioriteit te geven aan: 
• het opzetten en implementeren van een communicatieplan; hierin wordt uitgewerkt op welke 

manieren communicatie met de klanten verbeterd kan worden. 
• het volgen van de vraagontwikkeling; hiertoe moeten de klanten(groepen) benoemd worden en 

zal er interactie plaats moeten gaan vinden met deze klanten . 
Bij het Service management is het de bedoeling dat de Service manager zich veel meer gaat richten 
op het echte managen van de services. Op dit moment is het zo dat de Service manager zich nog te 
vaak moet bezig houden met ad-hoc problemen en klusjes. 

Aansluitend op de doelstelling "de klant centraal" is ook dit afstudeeronderzoek opgestart. In de 
volgende paragrafen zullen de opdrachtformulering en de onderzoeksmethode aan de orde komen . 

1.4 Definitieve opdrachtformulering 

De bevindingen uit de orientatie zijn teruggekoppeld aan de opdrachtgever en begeleiders en hebben 
geleid tot de definitieve opdrachtformulering. In de eerste globale opdrachtformulering werd 
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gesproken van het onderzoeken van de mogelijkheden die het account management biedt voor de 
facilitaire organisatie. Het werd al gauw duidelijk dat account management geen doel op zich is; het is 
een middel om het klantencontact structureel aan te pakken en de organisatie klantgerichter te maken. 
De opdracht zou zich dus niet primair moeten richten op het account management, maar op het doe! 
van de organisatie om de klant centraal te stellen en dus klantgerichter te gaan opereren. 
De algemene vraagstelling voor het onderzoek, de definitieve opdrachtformulering en de 
onderzoeksdoelstelling worden in het kader hieronder beschreven. 

Algemene vraagstelling: 
"Welke besturingsprincipes liggen ten grondslag aan de k/antgerichtheid van eenfacilitaire 
organisatie?" 

Definitieve opdrachtformulering: 
"Verricht een onderzoek naar de mogelijkheden voor Centrale Diensten om de k/antgerichtheid van 
het dienstverleningsproces te verbeteren. Maak vervo/gens aanbevelingen aan de organisatie om deze 
verbeteringen te kunnen realiseren ". In het bijzonder zal worden onderzocht wat de toegevoegde 
waarde zou kunnen zijn van account management en relatiebeheer. 

Onderszoeksdoelstelling: 
Hetdoel van het onderzoek is om - gegeven het concept van de dienstver/ening en de bestaande 
organisatiestructuur - de organisatie praktische aanbevelingen le geven om een beter inzicht te 
verkrijgen in de klanten en hun wensen, en zo te komen van een ad-hoc dienstverlening tot een 
systematische klantgerichte dienstver/ening. 

Onder klantgerichtheid wordt hier verstaan: 
"Het inrichten van de organisatie op zodanige manier dat zo goed mogelijk - geldend voor een 
bepaalde periode - aan de eisen en wensen van de klant kan worden voldaan . Het inrichten van de 
organisatie heeft betrekking op de verdeling van verantwoordelijkheden, de procedures, processen en 
werkmethoden." 

De definitieve opdrachtformulering heeft geleid tot een plan van aanpak voor het afstudeerproject. In 
de nu volgende paragraaf zal deze aanpak worden besproken. 

1.5 Methode van onderzoek 

In het onderzoek staat de vraag centraal wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van relatiebeheer 
in het streven van een facilitaire organisatie naar klantgerichtheid. Bij het zoeken naar het antwoord 
op deze vraag wordt de organisatie van Centrale Diensten gebruikt als toets-omgeving voor de 
bruikbaarheid van de theorie. Het onderzoek is toepassingsgericht en zou kunnen worden getypeerd 
als een combinatie van een aktie-onderzoek en een geval-studie (Van der Zwaan, 1992). Een aktie
onderzoek vertoont veel overeenkomsten met een adviestraject (Kempen & Keizer, 1996) en bestaat 
uit een aantal stappen, te weten: diagnose, probleemontleding, aktieplanning, uitvoering en evaluatie. 
Het aktie-onderzoek is een mengvorm van onderzoek en actief ingrijpen in de organisatie. Aangezien 
de doelstelling van het afstudeeronderzoek is om Centrale Diensten praktische aanbevelingen te doen 
met betrekking tot het verbeteren van de klantgerichtheid, zal het ingrijpen in de organisatie zelf niet 
actief zijn: het eindprodukt van het afstudeeronderzoek wordt gevormd door een advies aan het 
Management-team. Om de aanbevelingen zo realistisch mogelijk te maken, zal er echter wel een 
verdieping in de praktijksituatie nodig zijn. Om deze reden zal de "uitvoerende stap" uit het aktie
onderzoek gedaan worden met behulp van een case-study bij Centrale Diensten. 
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Bij het opstellen van de onderzoeksmethode is naast de bovenstaande gegevens tevens gebruik 
gemaakt van het "Tien-Stappen-Plan" van Kempen en Keizer. Na de orienterende fase - deze is reeds 
eerder in dit hoofdstuk aan de orde geweest - is ervoor gekozen om het vervolg van het 
afstudeeronderzoek te structureren met behulp van een drietal fasen: 
I. Theorievormende fase (theoretisch gedeelte van het diepte-onderzoek) 
2. Projectiefase (praktisch gedeelte van het diepte-onderzoek in de vorm van een case-study) 
3. Evaluatie fase (evaluatie en afronding) 

fili.l;_ 

Het diepte-onderzoek van de theorievormende fase is gestart met een uitgebreide analyse van 
literatuur omtrent klantgerichtheid en de toegevoegde waarde van relatiebeheer in dat kader. Er is 
gebruik gemaakt van een bestaand model: het SERVQUAL-model. Dit model heeft als basis gediend 
voor het beschrijven van de toegevoegde waarde van relatiebeheer in het kader van klantgerichtheid. 
Vervolgens is een relatiebeheer-model uit de literatuur aangepast voor een facilitaire organisatie. De 
besturingsprincipes voor een klantgerichte facilitaire organisatie worden samengevat in een 
theoretisch kader, waarin ook het relatiebeheer-model een plaats krijgt. 

~ 
In de projectiefase worden de bevindingen uit de theorievormende fase toegepast op een 
praktijksituatie. Hiertoe heeft een case-study plaatsgevonden bij Centrale Diensten. Het theoretisch 
kader is geprojecteerd op de huidige situatie en vervolgens is de toegevoegde waarde van het 
relatiebeheer-model voor Centrale Diensten onderzocht. Hiermee is ook de afbakening van de case
study aangegeven: de scope van het onderzoek wordt gevormd door de in het relatiebeheer-model 
voorkomende verantwoordelijkheidsgebieden. Door het beschrijven van enkele voorwaarden voor 
succesvol relatiebeheer wordt de organisatie een aantal praktische aanbevelingen gedaan om te komen 
tot verbeteringen in de huidige situatie. Hiertoe wordt ook een realisatie-ontwerp weergegeven waarin 
de verschillende stappen aan de orde komen die onderdeel uitmaken van het veranderingsproces om 
te komen tot de gewenste situatie. 

ad....3.;_ 

Tenslotte vindt de evaluatie fase plaats. Tijdens de projectiefase zullen beperkingen of 
onvolledigheden van de theorie naar voren kunnen komen. In de evaluatie zullen deze factoren 
benoemd worden en kunnen het theoretisch kader en relatiebeheer-model een definitieve vorm 
aannemen. Daarnaast zal geevalueerd worden in hoeverre relatiebeheer een toegevoegde waarde kan 
biedeH voor een facilitaire organisatie in het algemeen en welke activiteiten hiervoor zouden moeten 
plaatsvinden. 

Bovenstaande fasen zijn ook terug te vinden in dit eindrapport. De belangrijkste resultaten van het 
literatuurgedeelte uit het diepte-onderzoek zullen in hoofdstuk twee besproken worden. Hierin komt 
ook het theoretisch kader aan de orde, dat als uitgangspunt heeft gediend voor het tweede gedeelte 
van het diepteonderzoek: de case-study bij Centrale Diensten. Het derde hoofdstuk geeft een 
weergave van deze projectiefase. Tenslotte zal in het vierde hoofdstuk aangegeven worden wat de 
evaluatie-fase heeft opgeleverd. 
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Hoofdstuk 2: Opbouw van een theoretisch kader 

lnleiding 

Het toepassingsgebied voor een facilitaire organisatie wordt gevorrnd door de kernprocessen binnen 
een onderneming en alles wat daaruit voortvloeit. Het is voor een facilitaire organisatie dan ook van 
groot belang om inzicht te hebben in dit toepassingsgebied ( de klantenpopulatie) om zodoende de 
ondersteunende diensten goed te kunnen laten aansluiten op de behoeften vanuit de kernprocessen. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van een literatuuronderzoek dat heeft 
plaatsgevonden (Tussentijds rapport, N. van Kints, 1997). Dit literatuuronderzoek heeft geleid tot een 
theoretisch kader dat kan dienen als een soort "kapstok" voor het afstudeeronderzoek. Er is gewerkt 
vanuit de vraag "wat is klantgerichtheid en wat betekent dit voor een facilitaire organisatie". 

Een citaat dat de kern van klantgerichtheid weergeeft, is afkomstig van de auteurs Friday & Cotts 
(1995): 

"Getting back to basics: the customer drives the process" 

Klantgerichtheid houdt in dat de klant het uitgangspunt is van waaruit de organisatie werkt. Het is van 
belang te weten wie de klanten zijn, wat de klanten verwachten van de dienstverlening en hoe de 
organisatie de aangeboden diensten kan afstemmen op hetgeen de klant nodig heeft. Dit hoofdstuk is 
zodanig ingedeeld dat achtereenvolgens de onderstaande stappen zullen worden toegelicht (vrij naar: 
Friday & Cotts, 1995): 

I. Het identificeren van de klanten (paragraaf 2.1 ); 
2. Het onderscheiden van de verwachting en de perceptie van de klanten met betrekking tot de 

dienstverlening (paragraaf 2.2); 
3. Het vergaren van inforrnatie over verwachting en perceptie door middel van het structureren 

van de communicatie met de klanten (paragraaf 2.3); 
4. Het gebruiken van inforrnatie over verwachtingen en perceptie ten behoeve van een 

klantgerichte besturing van een facilitaire organisatie (paragraaf 2.4). 

2.1 ldentificeren van klanten 

Een kl ant wordt in Van Dale ( 1993) omschreven als "een persoon in betrekking tot de gene die door 
hem begunstigd wordt, bij wie hij pleegt te kopen of geregeld koopt". Een facilitaire organisatie richt 
zich voornamelijk op interne klanten. In principe zouden alle medewerkers binnen de kernorganisatie 
dus klanten van de facilitaire organisatie zijn. Dit is echter een zeer ruime interpretatie van het begrip 
"klant" en in de praktijk moeilijk hanteerbaar. De klanten bevinden zich op verschillende niveaus in 
de organisatie (van strategisch tot operationeel) en binnen verschillende functionele gebieden. 

Er wordt in de literatuur onderscheid gemaakt tussen typen klanten van facilitaire organisaties op 
basis van het niveau in de organisatie. Braat (1996) benoemt drie niveaus van klanten (users): clients, 
customers en consumers. Gecombineerd met de drie organisatie-niveaus die Van Mal ( 1995) 
onderscheidt, levert dit het volgende schema op: 
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Klantengroep Niveau in organisatie Omschrijving 
(Braat, 1996) (Van Mal, 199?) (Braat, 1996) 

1 client strategisch directie, groep (business unit) managers. beslissers 

2 customer tactisch afdel ingshoofden, budgetverantwoordelijken 

3 consumer executie medewerkers, eindgebruikers 

jiguur 2.1: drie niveaus van klanten 

Elke klant in de kernorganisatie kan op basis van bovenstaande niveaus ingedeeld worden in een van 
de drie klantengroepen. 

Een andere manier waarop klanten ge'identificeerd kunnen worden, wordt gegeven door de auteurs 
Friday & Cotts ( 1995). Zij geven aan dat het klantengebied van facilitaire organisaties op 
verschillende manieren te categoriseren is. De drie meest relevante categorieen zijn : 
1. Customers by organization unit: klanten worden ingedeeld op basis van het organisatie-onderdeel 

waarbij ze werkzaam zijn (bijvoorbeeld finance, marketing, human resources, research etc.); 
2. Customers by building unit: klanten worden ingedeeld op basis van het gebouw waarin zij 

werkzaam zijn; 
3. Customers by business unit: klanten worden ingedeeld op basis van de business-unit of divisie 

waarin zij werkzaam zijn. 
Als aparte klantengroepen onderscheiden de auteurs onder andere: 
• Top management: de auteurs geven aan dat deze categorie van klanten vaak benaderd worden als 

een aparte eenheid met specifieke service-eisen; 
• External clients and visitors: hiermee worden de zogenaamde "klanten van de klant" bedoeld en 

eventuele bezoekers aan de organisatie. 

Klanten kunnen ook benoemd worden door een combinatie van bovenstaande indelingen. Er ontstaat 
dan een matrix met verschillende klantengroepen. Een voorbeeld wordt gegeven met gebruikmaking 
van de indeling van Braat en het onderscheiden van "customers by business unit": 

Business unit X Business unit Y Business unit Z 

Client Ohr. v. Keulen Mw. Kreutzer Mw. ten Haken 
(BU-manager) (BU-manager) (BU-manager) 

Customer Ohr. Visscher (afd.X1) Ohr. Jurriens (afd. Y1) Ohr. Wolters (afd. Z1) 
Ohr. Metz (afd. X2) etc. etc. 
Ohr. Berends (afd. X3) 

Consumer 
etc. etc. etc. 

jiguur 2.2: voorbeeld van een combinatie van indelingen 

Dit is slechts een voorbeeld van een mogelijke klantensegmentatie. Afhankelijk van de organisatie
structuur van de kernorganisatie kan er een passende klantensegmentatie ten behoeve van de 
facilitaire dienstverlening bepaald worden. 

2.2 Verwachting versus perceptie 

Alie klanten, ongeacht de categorie of klantengroep waarin deze eventueel geplaatst zijn, hebben 
bepaalde verwachtingen van de facilitaire dienstverlening. Ten behoeve van de klantgerichtheid van 
een organisatie is het essentieel om inzicht te hebben in die klantverwachtingen en de manier waarop 
deze tot stand komen. Een ander punt dat van belang is, is de perceptie die de klant heeft van de 
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dienstverlening. Wanneer de verwachtingen van de klant niet overeen komen met hetgeen de klant 
waarneemt (perceptie), kan dit betekenen dat de klant ontevreden is over de prestaties van de 
facilitaire organisaties. Een model dat inzicht geeft in de factoren die van invloed zijn op de 
verwachting en de perceptie van de klant, is het zgn. SERVQUAL-model (Parasuraman, Zeithaml & 
Berry, 1985). Dit model ziet eruit zoals weergegeven in bijlage 2.1 . 

2.2.1 Toelichting bij het SERVQUAL-model 

Het model geeft aan hoe men tracht de kwaliteit van de dienstverlening te meten vanuit het 
perspectief van de klant. De verwachting van de klant wordt vergeleken met de perceptie van de klant 
van de geleverde dienst. De mate waarin de klant tevreden is hangt af van de kloof die er bestaat 
tussen hetgeen werd verwacht en hetgeen vervolgens wordt waargenomen door de klant. In formule
vorm betekent dit (f= functie; x= waarde le variabele; y= waarde 2e variabele): 

f(klanttevredenheid) = x(perceptie van de dienstverlening) - y(verwachting van de dienstverlening) 
[Opm.: als de perceptie hoger is dan de verwachting, dan heeft dit een positieve 
klanttevredenheid tot gevolg; andersom is er sprake van klantontevredenheid} 

Het verschil tussen de perceptie en de verwachting van de klant (gap 5) wordt volgens de auteurs 
veroorzaakt door de kloof die er bestaat tussen: 
1 . de verwachting van de klant B de managementperceptie aan de dienstverlenerszijde van deze 

verwachtingen (gap 1 ): de mate waarin het idee dat de organisatie heeft van de klantverwachting 
overeenkomt met de werkelijke klantverwachting; 

2. de managementperceptie van de klantverwachting B vertaling van perceptie in specificaties voor 
de dienst (gap 2): de mate waarin het idee van de klantverwachting overeenkomt met de 
opgestelde specificaties; 

3. de specificaties van de dienst B feitelijke levering van de dienst (gap 3): de mate waarin de in de 
praktijk geleverde dienst overeenkomt met de hiervoor opgestelde specificaties; 

4. de feitelijke levering van de dienst B de externe communicatie over de dienst (gap 4): de mate 
waarin de levering overeenkomt met hetgeen de klant voorgespiegeld of beloofd is door middel 
van de externe communicatie van de dienstverlener. 

Een positieve be"invloeding van deze gaps (1 t/m 4) heeft uiteindelijk een positief effect op de 
klanttevredenheid (gap 5). 

2.2.2 Een aantal kritische opmerkingen bij het SERVQUAL-model 

Een opvallend punt in het model is het volgende: het blijkt dat een grotere klanttevredenheid bereikt 
kan worden door het /aag houden van de verwachting van de klant. Dit zou bereikt kunnen worden 
door zodanig te communiceren over de dienstverlening dat de klant weinig tot niets van de organisatie 
verwacht. De kans is dan groot dat de perceptie van de klant de verwachting zal overstijgen. Deze 
instelling is echter niet erg professioneel en zal op de langere termijn zeker geen tevreden klanten 
opleveren (die zijn dan allang overgestapt naar een andere leverancier, die veel meer bieden kan). Bij 
het gebruik van het model wordt er in het vervolg dan ook vanuit gegaan dat de organisatie over een 
professionele instelling beschikt en de klanten serieus neemt. 
Er is echter een tweetal punten van kritiek op het SERVQUAL-model, voor wat betreft de 
bruikbaarheid binnen de facilitaire dienstverlening: 
• De klanten van een facilitaire organisatie bevinden zich binnen de kernprocessen van de 

organisatie. Factoren die mede bepalend zijn voor de verwachting van de klant zijn: 
organisatiecultuur, de voortbrengingsprocessen bij de klant en de fysieke omgeving. Wanneer een 
afdeling bijvoorbeeld steeds m7er externe bezoekers krijgt, kan dit de klant be"invloeden in zijn 
facilitaire wensen (hogere frequentie voor schoonmaken toiletten, meerdere toiletten, extra koffie
automaat, extra aandacht aan toegangscontrole / beveiliging etc.). Deze factoren kunnen worden 
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samengevat met de term "omgevingsfactoren binnen de organisatie" en zijn dus zeer bepalend 
voor de verwachting van de klant met betrekking tot de facilitaire ondersteuning. Om die reden 
zouden ze ook in het SERVQUAL-model moeten worden opgenomen. 

• De feitelijke dienstverlening is vaak uitbesteed aan derden (inteme of exteme toeleveranciers). De 
positie van de facilitaire organisatie bevindt zich als het ware tussen de klant en de feitelijke 
dienstverlener in (zie ook figuur 1.1, pagina 6). In het model zou dus een onderscheid zichtbaar 
moeten zijn tussen de facilitaire organisatie en de feitelijke dienstverlener. 

Aangepast voor een facilitaire situatie komt het SERVQUAL-model er dan uit te zien zoals 
weergegeven in figuur 2.3: 

KLANT 

1 Mond-tot-mond 

communicatic 

- - -
' 
' 

DIENSTVERLENER 

I - , -

FACILITAIRE 1 

ORGANISATIE : 

I Omgevings-
1 factoren b.inn~n de 
I organisatie 

I ''"j" ,.;,, : wensen 

~--
1 ., ., 

Verwachting 
van de dicnst 

gap 5 
I 

Venaling pcrccptie 
! in spccificatics I 

ga~2 t I 

" I Management
pcrccptic v/d 

klantverwachtingen 

Ervaringen 1 

ui1 vcrledcn 

: < -- > Gap 

I _.. Toestandsowrgang 

jiguur 2.3: SERVQUAL-model, aangepast voor facilitaire organisaties 

2.2.3 Wat verwacht de klant? 

Uit het SERVQUAL-model blijkt dat de verwachting van de klant wordt gevormd door een vijftal 
factoren: 
I. mond-tot-mond communicatie: het contact van de klant met collega's en bijvoorbeeld het 

opvangen van opmerkingen in de wandelgangen, die bepalend zijn voor het imago van de 
dienstverlener en de verwachting bei"nvloeden; 

2. omgevingsfactoren binnen de organisatie: de directe omgeving waarin de klant acteert in de vorm 
van voortbrengingsprocessen, de fysieke omgeving en organisatiecultuur; 

3. persoonlijke behoefte: wensen en eisen die voortkomen vanuit de klant als "deelnemer in de 
maatschappij" (onafhankelijk van de klant als medewerker binnen de organisatie); 

4. ervaringen uit het verleden: eerdere ervaringen van de klant met de dienstverlener; 
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5. externe communicatie: communicatie (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk) tussen de klant en de 
facilitaire organisatie. 

Een verwachting is echter geen statisch gegeven: er zit een voortdurende beweging in de 
verwachtingen van de klant en de factoren die hieraan ten grondslag liggen. Braat ( 1996) 
onderscheidt verschillende ontwikkelingen aan de vraagzijde van de dienstverlening: 

Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren binnen de organisatie: 
• decentralisatie ("individualisering" van de wensen, klantspecifiek, maatwerk); 
• back to core business (uitbesteden van niet-core activiteiten); 
• continu streven naar kwaliteit (klant bepaalt welke faciliteiten hij nodig heeft om kwalitatief goed 

werk te leveren); 
• commercialisering (omgaan met elkaar als business-partners in plaats van collega's); 
• toenemende concurrentie (waardoor de kernorganisatie zich zal moeten gaan onderscheiden op de 

markt, onder andere met behulp van de facilitaire diensten). 

Ontwikkeling van de persoonlijke behoefte: 
• veranderende normen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu (welzijnsaspecten) 
• veranderende wensen in de werkomgeving (tlexibele werktijden, kinderopvang etc.) 

De verwachting van de klant is sterk aan veranderingen onderhevig. Bovendien zal deze voortdurend 
stijgen (zie bijlage 2.2). Dit heeft tot gevolg dat de facilitaire organisatie zou moeten proberen om van 
deze veranderingen op de hoogte te blijven om de ondersteuning nu en in de toekomst aan te laten 
aansluiten op de behoefte van de klanten. 

2.2.4 Wat neemt de klant waar? 

Er is een drietal aspecten te onderscheiden waarop de waarneming van de klant is gebaseerd. 
Vinkenburg (uit: Verra, 1994) onderschrijft dit in zijn beschrijving van de kwaliteit van diensten. Hij 
onderscheid hierbij drie invalshoeken: 
• technische kwaliteit; deze wordt bepaald door de output van het dienstverleningsproces 
• functionele kwaliteit; deze wordt bepaald door de wijze waarop de dienst tot stand is gekomen 

( dienstverleningsproces) 
• relationele kwaliteit; wordt bepaald door de wijze waarop dienstverlener en klant met elkaar 

omgaan en communiceren. Onder communiceren wordt zowel het persoonlijke als het 
schriftelijke contact verstaan. 

Bij het evalueren van de perceptie van de klant is het dus aan te raden om rekening gehouden met alle 
drie de invalshoeken. Hoe beter het inzicht in deze drie aspecten, des te vollediger is het beeld van de 
klantperceptie. 

2.2.5 Waar gaat het om bij klantgerichtheid? 

Om de tevredenheid van de klanten op een gewenst niveau te brengen en te houden is het verkleinen 
van "gap I" uit het SERVQUAL-model van groot belang. Het overbruggen van deze kloof vormt de 
basisactiviteit van een klantgerichte organisatie. Om datgene aan te bieden wat de klanten nodig 
hebben (om resultaten te kunnen boeken voor de kernorganisatie), is het in eerste instantie van belang 
om de eigen perceptie van de klantverwachting zo dicht mogelijk te laten liggen bij de werkelijke 
verwachting. Hiertoe is inzicht in de verwachtingen (en vooral de achtergronden ervan) nodig. 
In tweede instantie is het juist ook van belang om op de hoogte te zijn van hetgeen de klant 
daadwerkelijk waarneemt. Dit kan interessante informatie opleveren over de kloof tussen hetgeen 
gespecificeerd is en hetgeen daadwerkelijk geleverd is (de organisatie kan een realistisch beeld 
hebben van de verwachtingen en t6ch niet datgene leveren wat de klant had verwacht). 

"ABNAMRO 
20 



Hoofdstuk 2: Opbouw van een theoretisch kader 

Informatie over enerzijds de verwachting en anderzijds de waameming van de klant kan leiden tot 
aanpassing (verbetering) van de dienstverlening, steeds weer met het doel om de klanttevredenheid op 
het gewenste niveau - en misschien wet hoger - te brengen. 
De vraag is nu: "Hoe meet men de verwachting en de waameming van de klant?". 
De waameming van de klant is relatief eenvoudig te meten door middel van bijvoorbeeld een 
klanttevredenheids-onderzoek. Hierin wordt meestal gevraagd om met behulp van rapportcijfers (of 
een andere schaal) de tevredenheid aan te geven voor verschillende diensten. Dit schriftelijke 
meetmiddel heeft een groot bereik en kan hierdoor een representatief beeld geven van de perceptie 
van de klant. Een ander meetmiddel voor de waameming van de klant is bijvoorbeeld het tellen van 
het aantal klachten op basis van een klachtenregistratie. 
De verwachting van de klant is echter een stuk moeilijker te meten. Het gaat hierbij vaak meer om 
een gevoel dan om feiten . Zoals het SERVQUAL-model aangeeft, wordt de verwachting bepaald door 
een aantal verschillende factoren. Een zeer belangrijke factor hierin - voor een facilitaire situatie - is 
"omgevingsfactoren binnen de organisatie". Deze omgevingsfactoren bepalen voor een groot gedeelte 
wat de klant verwacht op basis van hetgeen er nodig is vanuit zijn functie en de processen die er 
plaatsvinden in zijn omgeving. De facilitaire organisatie zou dus eigenlijk een soort radar of 
voelsprieten uit moeten zetten in de organisatie om de verwachtingen en de bewegingen hierin te 
kunnen meten. 
In de literatuurstudie die onderdeel uitmaakte van de theorievormende fase (Tussentijds rapport, 
N. van Kin ts, 1997) is onderzocht op we Ike manier een organisatie deze zogenaamde voelsprieten zou 
kunnen concretiseren. Geconcludeerd kan worden dat de facilitaire organisatie de communicatie zou 
moeten aangaan met de klantenpopulatie om inzicht te verkrijgen in de omgevingsfactoren en de 
ontwikkelingen hierin, en om vervolgens de consequenties te kunnen bepalen voor de benodigde en 
verwachte facilitaire ondersteuning. 
Wanneer deze communicatie op een gestructureerde manier wordt aangepakt, beschikt de facilitaire 
organisatie over een middel om de verwachtingen te meten. In de volgende paragraaf zal dit verder 
uitgewerkt worden . 

2.3 Gestructureerde communicatie met de klant 

Communicatie met klanten vindt er natuurlijk altijd plaats in een dienstverlenende omgeving. In 
eerste instantie is er het reguliere klantencontact vanuit de praktijk van het dienstverlenen. Hieronder 
valt het contact voor, tijdens en na de feitelijke dienstverlening. Daamaast is het mogelijk om een 
communicatie met de klant op te zetten die complementair is aan deze reguliere klantencontacten. Het 
besef begint binnen dienstverlenende organisaties te groeien dat het bestaansrecht alleen ontleend kan 
worden aan de afzetmarkt en dat deze afzetmarkt centraal moet staan bij de diverse acties en het 
daaraan voorafgaande denken binnen de organisatie (Broere & Heuvel, 1994 ). Wanneer een 
organ1satie zich - in haar streven naar continui'teit - richt op de afzetmarkt, dan zal het belang worden 
ingezien van het leren kennen van de klanten en hun omgeving om zodoende als organisatie de 
dienstverlening te kunnen afstemmen op de klantenwensen en ontwikkelingen hierbinnen. De 
communicatie die nodig is om de klanten en hun omgeving te leren kennen is complementair aan de 
reguliere klantencontacten. Het karakter van de communicatie verschuift hiermee van transactie
gerichtheid naar relatie-gerichtheid (Verra, 1994 ): 
Transactie-gerichtheid: Puur ge"interesseerd in de dienstverlenende transactie op zich en de omzet die 

dit op korte termijn genereert. 
Relatie-gerichtheid: Het opbouwen van een relatie met klanten zodat er voor beide partijen nu en 

in de toekomst een gunstige situatie wordt gecreeerd. 

De communicatie met de klanten krijgt hiermee een structureel karakter en er kan gesproken worden 
van een relatie met de (vertegenwoordigers van) klanten. In de literatuur wordt hier aandacht aan 
besteed binnen het onderwerp "relationship management". Het gaat hierbij om het opbouwen van een 

"ABNAMRO 
21 



Hoofdstuk 2: Opbouw van een theoretisch kader 

lange-termijn relatie met de klanten op basis van een win-win situatie. Hiertoe is een interactieproces 
nodig waarbij er afstemming tussen beide partijen kan plaatsvinden. Voor de dienstverlenende 
organisatie is het van belang dat zij de klanten leert kennen om een optimale afstemming van de 
diensten op de vraag mogelijk te maken. Yoor de klant is het van belang dat hij serieus genomen 
wordt en dat zijn behoeften nu, maar ook morgen, bevredigd worden. 

2.3.1 Het relatiebeheer-model 

Aan het begin van dit hoofdstuk, in paragraaf 2.1, werd geconcludeerd dater verschillende soorten 
klanten zijn te identificeren, afhankelijk van het niveau in de organisatie (Braat, Van Mal). 
Het bestaan van verschillende soorten klanten heeft invloed op de typen van relaties met deze klanten. 
Zo zal een relatie op strategisch niveau een ander karakter hebben dan op een lager niveau in de 
organisatie. Drabbe ( I 990) beschrijft een relatiebeheer-model dat afkomstig is uit de zakelijke 
dienstverlening. Dit model wordt weergegeven in figuur 2.4. Het woord relatiebeheer geeft aan dat 
het om het opbouwen, maar vooral ook het onderhouden van relaties gaat. 

Hiertoe maakt Drabbe onderscheid tussen drie soorten van relatiebeheer. Deze drie soorten zouden 
elkaar op zo'n manier moeten aanvullen dater een volledig beeld van de klantenpopulatie verkregen 
kan worden, daar de dienstverlenende organisatie op verschillende niveaus "insteekt" in de klant
organisatie. 

Executive involved 
< -------

Relationship manager <- - - - - - - -> 

Accountmanager <- - - - - - - -> 

Dienstverlener Klant-organisatie 

figuur 2.4: re/atiebeheer-model (Drabbe, 1990) 

Uitgangspunt bij het relatiebeheer-model van Drabbe is dat elke klant een gesprekspartner dient te 
hebben op ongeveer hetzelfde niveau. Op deze manier vindt er kanalisering van de klantcontacten 
plaats_, waarbij er voor elke relatiebeheer-functie andere verantwoordelijkheden gelden: 
• Executive involved; dit is het aanspreekpunt op het hoogste niveau. De informatie-uitwisseling 

met het hoogste niveau binnen de klant-organisatie is strategisch van aard. De executive involved 
heeft in eerste instantie een ondersteunende rol ten behoeve van de relationship manager. 

• Relationship manager; deze persoon heeft eind-verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
relaties met de klant-organisatie. Hij is op de hoogte van alle relevante zaken binnen de klant
organisatie en heeft de mogelijkheden om de dienstverlening aan te passen in geval van een 
veranderde vraag. De relationship manager draagt tevens zorg voor de coi::irdinatie, stimulering en 
controle van de marktbewerking door de account managers. 

• Account manager; dit is de relatieverantwoordelijke in de "day-to-day business". Hij is primair 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening aan (een afgebakend gedeelte binnen) 
de klantorganisatie. De account manager vormt een aanspreekpunt voor klanten met problemen 
en zorgt ervoor dat het probleem van de klant door de dienstverlenende organisatie wordt 
opgepikt en opgelost (voor zover mogelijk) . 
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Deze driedeling voor relatiebeheer sluit aan op de drie klantenniveaus van Braaten Van Mal. 
Wanneer de beide driedelingen op elkaar aangesloten warden, geeft dit het volgende resultaat: de 
executive involved zal zich richten op de clients, de relationship manager op de customers en de 
account manager tenslotte op de consumers. Het model voor relatiebeheer van Drabbe geeft mijns 
inziens goed weer hoe relaties tussen organisaties en hun klanten gestructureerd kunnen warden. 
Relatiebeheer is niet gekoppeld aan een bepaalde functie of niveau: alle niveaus in de organisatie 
moeten ervan doordrongen zijn dat de klant centraal staat in de activiteiten van de organisatie. 

2.3.2 Het relatiebeheer-model toegepast op een facilitaire organisatie 

De drie niveaus die Drabbe onderscheidt zijn oak als zodanig terug te vinden in een facilitaire 
organisatie, echter hier zou nag een niveau aan toegevoegd moeten warden waardoor het model eruit 
komt te zien zoals weergegeven in figuur 2.5. In de figuur wordt de driedeling in niveaus binnen de 
klantenorganisatie (naar: Van Mal) weergegeven met de letters "S" (strategisch), "T" (tactisch) en 
"E" ( executie ). 

Aan de onderzijde van de piramide is hier het operationele niveau van het facilitair meldpunt 
toegevoegd. Dit omdat mijns inziens het facilitair meldpunt (telefonisch of fysiek) een aanspreekpunt 
biedt voor individuele medewerkers binnen de klant-organisatie. Oak de medewerkers van het 
meldpunt vervullen op die manier een relatiebeheer-functie. Klanten kunnen er terecht met hun 
meldingen, vragen en problemen en warden ingelicht over de status van de meldingen en de geplande 
activiteiten. 

Executive involved - - - - - -> s Clients 

Relationship manager <- - - - - -> T Customers 

Accountmanager 

E Consumers 

Facilitair meldpunt 

Dienstverlener Klant-organisatie 

jiguur 2.5: vier niveaus van relatiebeheer (vrij naar: Drabbe, 1990) 

De account management functie zou vervuld kunnen warden door degene met verantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse facilitaire dienstverlening aan een bepaalde klantengroepen. Kennis van de 
klantengroep is hierbij een vereiste. De gesprekspartners van de account manager zouden 
vertegenwoordigers van de klantengroepen kunnen zijn met de verantwoordelijkheid voor het contact 
met de facilitaire organisatie. 

De relationship management functie zou binnen de facilitaire organisatie vervuld kunnen warden door 
degene die directe mogelijkheden heeft om de huidige dienstverlening aan te passen aan de 
verwachtingen en ontwikkelingen binnen de kemorganisatie. De relationship manager zal zich meer 
de lange-termijn aspecten van de dienstverlening richten dan op de korte termijn. Gesprekspartners 
binnen de kemorganisatie zijn dan bijvoorbeeld afdelingshoofden of .soortgelijke functionarissen. 
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De executive involved zal hier de top manager (hoofd facility management) van de facilitaire 
organisatie zijn. Gesprekspartner kan het management (raad van bestuur, business-unit managers) van 
de kernorganisatie zijn. De meest ideate situatie zou zijn wanneer de facility manager deel uit maakt 
van het management-overleg binnen de kernorganisatie. Op die manier kan de facilitaire organisatie 
invloed uitoefenen op strategische beslissingen en verkrijgt de facilitaire organisatie tijdig informatie 
met betrekking tot ontwikkelingen binnen de kernorganisatie. 

Wanneer de communicatie met de klanten door middel van het opbouwen en onderhouden van 
relaties op een gestructureerde manier verloopt, kan dit interessante informatie opleveren die kan 
dienen als input om de dienstverlening aan te passen aan een veranderde vraag. De manier waarop het 
relatiebeheer-model een toegevoegde waarde kan bieden aan een klantgerichte organisatie komt in de 
volgende paragraaf aan de orde. Hiertoe zullen eerst de besturingsprincipes voor een klantgerichte 
organisatie beschreven warden in de vorm van een theoretisch kader. 

2.4 De besturingsprincipes voor een klantgerichte facilitaire organisatie 

Om de dienstverlening aan te laten sluiten bij hetgeen de klant nodig heeft, zal de perceptie van de 
klant, maar vooral oak de verwachting gevolgd moeten warden. Op die manier verkrijgt de 
organisatie inzicht in de aansluiting van het huidige dienstenpakket op de klantenwens, maar oak op 
de benodigde aansluiting in de toekomst. De wijze waarop de afstemming van de dienstverlening op 
de klant plaatsvindt wordt weergegeven in figuur 2.3. In dit theoretisch kader warden de verschillende 
besturingsprincipes voor een klantgerichte facilitaire organisatie met elkaar in verband gebracht. 
Hiermee wordt getracht een antwoord te geven op de algemene onderzoeksvraagstelling uit 
paragraaf 1.4. De toegevoegde waarde van relatiebeheer in het verbeteren van de klantgerichtheid is 
in dit model aangegeven: relatiebeheer kan dienen als "waarnemingsinstrument voor de -
ontwikkelingen in de - verwachting en perceptie van de klant. 
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jiguur 2.3: Theoretisch kader "Besturing van een klantgerichte facilitaire organisatie" 
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De elementen waaruit het kader is opgebouwd vormen de basis voor klantgerichtheid. Deze 
elementen zijn gebaseerd op de theorieen omtrent kwaliteitsmanagement (lnstituut Nederlands 
Kwaliteit, 1995; MSR Nederland bv, 1997). Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende 
elementen uit het kader: 

Klanten: Dit zijn de klanten op verschillende niveaus binnen de kemorganisatie, zoals 
onderscheiden door Braat ( 1996); 

Facilitair dienstverleningsproces: Alie activiteiten rondom de verlening van de dienst (voorafgaand 
aan, tijdens en na afloop van de feitelijke dienstverlening). Hieronder wordt ook 
verstaan de exteme communicatie van de facilitaire organisatie naar de klant 
(informatie en beloften omtrent de dienstverlening); 

Facilitair management: Het beleidsorgaan van de facilitaire organisatie; 
Beleid: De (strategische) beslissingen van de facilitaire organisatie, die het kader 

aangeven waarbinnen de diensten worden aangeboden; 
Normen: Zaken die niet in contracten zijn vastgelegd, maar als "normaal" worden 

beschouwd (bijvoorbeeld: voeten vegen bij binnenkomst etc.); 
Contracten: De schriftelijk vastgelegde leveringsafspraken tussen de facilitaire organisatie en 

de feitelijke dienstverleners; 
Facilitair personeel: Al het bij de facilitaire dienstverlening betrokken personeel. 

Deze elementen worden in het theoretisch kader met elkaar in verband gebracht en spelen elk een rol 
in de besturing van een facilitaire organisatie. In bijlage 2.3 wordt een validatie van het theoretisch 
kader gegeven door het te vergelijken met het SERVQUAL-model en de verschillende "gaps" hierin. 

In het theoretisch kader wordt onderscheid gemaakt tussen een "anticiperende" en een "reagerende" 
zijde van de organisatie. Dit onderscheid is gebaseerd op het stuur- en regelmodel uit de 
bedrijfskunde (In 't Veld, 1988) en zal in de onderstaande paragrafen worden toegelicht. 

2.4.1 Reageren 

Met het reagerende vermogen wordt bedoeld dat de facilitaire organisatie in staat is om op een 
flexibele manier om te gaan met de wensen van de klant. Reageren heeft als doel het op korte termijn 
leveren van kwaliteit binnen de kaders die hiervoor opgesteld zijn. De term "reageren" geeft aan dat 
de organisatie in actie komt op basis van de "output" van de dienstverlening. Er zijn twee soorten 
output te onderscheiden: 
• subjectief: de door de klant waargenomen dienstverlening; 
• objectief: de meetbare prestaties van de feitelijke dienstverleners. 
Dit onderscheid wordt gemaakt omdat het voor kan komen dat de prestaties van de dienstverlener 
volgens afspraak zijn en de klant toch ontevreden is. Dit kan ofwel betekenen dat de contracten niet 
op de verwachting van de klant zijn afgestemd ofwel dat de normen van de klant anders liggen dan de 
normen van de facilitaire organisatie. Om hier een uitspraak over te kunnen doen, is het dus van 
belang om onderscheid te maken tussen waameming en werkelijke prestatie. 
De "output" van het dienstverleningsproces zal waargenomen dienen te worden om informatie te 
verkrijgen op basis waarvan de organisatie kan reageren. Deze waameming is in het model 
·opgenomen door middel van de stippellijn. Hieraan is het relatiebeheer-model toegevoegd om aan te 
geven dat dit model de organisatie een waamemingsinstrument kan bieden. 
Een klanttevredenheidsonderzoek behoort ook tot de middelen kan gebruikt worden om inzicht te 
verkrijgen in de waameming van de klant. De prestaties van de dienstverleners zouden gemeten 
kunnen worden met behulp van een facilitair registratiesysteem: alle meldingen, klachten en vragen 
van klanten kunnen op die manier geregistreerd en geanalyseerd worden. Prestaties als doorlooptijd, 
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reactiesnelheid en trends en probleemgebieden kunnen met deze gegevens in kaart gebracht warden 
(Metz, 1997). Wanneer er afwijkingen geconstateerd warden tussen de "output" van het 
dienstverleningsproces en het beleid, de normen en de contracten van de facilitaire organisatie, dan 
kan dit aanleiding vormen voor het facilitair management tot het nemen van corrigerende maatregelen 
ter verbetering van het dienstverleningsproces. 

2.4.2 Anticiperen 

Het anticiperende vermogen van een organisatie richt zich niet zozeer op het corrigeren van de 
huidige dienstverlening, maar juist op het vernieuwen van de dienstverlening om ook in de (nabije) 
toekomst de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en te verbeteren. Om te kunnen 
anticiperen zal de facilitaire organisatie inzicht moeten verkrijgen in de verwachting van de klant en 
de ontwikkelingen hierbinnen. 
De stippellijn in het kader geeft aan dater "waargenomen" wordt wat de klantverwachtingen zijn. Een 
objectieve meting van de verwachting is echter zeer moeilijk; het gaat immers meer om een gevoel 
dan om feiten . De organisatie heeft dus een soort "radar" of "voelsprieten" nodig als 
waarnemingsinstrument. Het doel van dit waarnemingsinstrument is om te bepalen wat de 
bewegingen en ontwikkelingen zijn in de klantverwachtingen, vooral gericht op de wat langere 
termijn . 
In de vorige paragraaf is relatiebeheer benoemd als een middel om inzicht te verkrijgen in de 
verwachting van de klant en de bewegingen en ontwikkelingen hierin. Relatiebeheer is dus ook aan de 
anticiperende zijde van het theoretisch kader opgenomen. 

Kunnen anticiperen (Van Dale: "vooruitlopen op") betekent dat informatie op een zodanig moment 
beschikbaar is, dat men de gelegenheid heeft om op basis van deze informatie alvast beslissingen te 
kunnen nemen, activiteiten te kunnen inplannen etc. Anticiperen kan betrekking hebben op twee 
soorten informatie: interne en externe informatie. 
Met interne informatie wordt bedoeld dater informatie nodig is met betrekking tot de ontwikkelingen 
in de vraag binnen de (interne) klantenpopulatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld verkregen warden 
door de verwachting en perceptie van de klant te volgen met relatiebeheer als "waarnemings
instrument" . 
Externe informatie daarentegen heeft betrekking op informatie over ontwikkelingen buiten de 
organisatie, maar wet binnen het werkgebied van de facilitaire organisatie (produktontwikkelingen, 
professionalisering van organisaties, ontwikkelingen bij concurrenten etc.). Externe informatie kan 
verkregen warden door contacten te onderhouden binnen de branche-verenigingen, het bezoeken van 
seminars en congressen, het lezen van vakliteratuur etc. Het is voor de organisatie van belang om 
open te staan voor deze externe ontwikkelingen en deze te kunnen vertalen naar de kernorganisatie. 
Op basis hiervan kan er produktontwikkeling plaatsvinden en kan de facilitaire organisatie een 
adviserende rot aan gaan nemen richting de klanten . De externe informatie is in het kader opgenomen 
door middel van het symbool van een "brandend lampje". 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgt nog een conclusie: een facilitaire organisatie zal mijns inziens 
altijd zowel over een reagerend als een anticiperend vermogen moeten beschikken. Zoals blijkt uit het 
theoretisch kader vullen beide benaderingen elkaar aan in de besturing van een klantgerichte 
organisatie. 
Een organisatie met alleen een reagerend vermogen krijgt een ad-hoc karakter en zal richten op het op 
korte termijn tevreden houden van de klanten. Een organisatie met alleen een anticiperend vermogen 
verliest het oog voor de realiteit van vandaag en richt zich op het streven de klanten tevreden te 
houden op de lange termijn. Een organisatie waarin beide elementen terug te vinden zijn, beschikt 
over de juiste middelen om vandaag en in de toekomst die diensten aan te bieden die de klanten nodig 
hebben om hun werk op een produktieve manier uit te voeren. 
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Hoofdstuk 3: Centrale Diensten als case-study 

lnleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken, biedt een gestructureerde opzet van relatiebeheer in 
theorie een toegevoegde waarde voor een klantgerichte organisatie. Het kennen van je klanten en hun 
omgeving en het verkrijgen van inzicht in de processen en de behoeften die hieruit voortvloeien, is 
een eerste vereiste voor een organisatie die de activiteiten wil afstemmen op hetgeen gevraagd wordt. 
Relatiebeheer is een middel om de contacten met de klant op een gestructureerde manier te laten 
verlopen. Om die toegevoegde waarde ook in de praktijk tot z'n recht te laten komen, zal er goed 
moeten worden nagedacht over de opzet van relatiebeheer en de manier waarop <lit past binnen de 
huidige facilitaire organisatie. Dit hoofdstuk beschrijft de projectiefase van het onderzoek: de 
theoretische bevindingen worden getoetst en toegepast op een praktijksituatie. Hiertoe zal Centrale 
Diensten als case-study dienen. Er wordt een weergave gegeven van de gewenste situatie en er zal 
worden aangegeven waar men rekening mee dient te houden bij het benodigde veranderingsproces. 
Hiertoe is het hoofdstuk onderverdeeld in een aantal delen. In elke paragraaf zal een hoofdvraag 
centraal staan. De indeling van het hoofdstuk is dan als volgt: 
Paragraaf 3.2: "Hoe k/antgericht is de organisatie van Centrale Diensten?" 

Er wordt aandacht besteed aan de aansluiting van het theoretisch kader op de huidige 
situatie bij Centrale Diensten. Hiertoe zal de klantgerichtheid in de huidige situatie 
worden besproken, onder andere aan de hand van het theoretisch kader. 

Paragraaf 3 .3: "Past relatiebeheer binnen de huidige organisatie?" 
Het belangrijkste kenmerk van de huidige organisatie wordt gevormd door het 
besturingsconcept. Deze paragraaf besteedt aandacht aan de aansluiting van het 
relatiebeheer-model op het bestaande besturingsconcept van Centrale Diensten. 

Paragraaf 3.4: "Wat zijn de voorwaarden voor effectiefrelatiebeheer?" 
In deze paragraaf worden de factoren beschreven die ervoor zorgen <lat relatiebeheer 
in de praktijk werkelijk een toegevoegde waarde kan bieden. Deze factoren worden 
beschouwd als voorwaarden voor effectief relatiebeheer. 

Paragraaf 3 .5: "Welke factoren zijn stimu/erend voor ejfectief relatiebeheer?" 
Er komen enkele factoren aan bod die ervoor kunnen zorgen <lat de kans op succesvol 
relatiebeheer vergroot wordt. 

Paragraaf 3.6: "Wat zou Centrale Diensten nu werkelijk moeten gaan doen?" 
In deze laatste paragraaf zal een realisatie-ontwerp aan de orde komen. Hierin wordt 
besproken welke stappen en activiteiten de organisatie zou moeten ondernemen om 
relatiebeheer uiteindelijk succesvol in de praktijk te kunnen brengen. 

Eerst zal in paragraaf 3. I worden toegelicht op we Ike manier de case-study bij Centrale Diensten is 
uitgevoerd. 

3.1 Opzet van de case-study 

Deze fase, waarin een projectie van de theorie op een praktijksituatie plaatsvindt, vormt het meest 
leerzame gedeelte van het onderzoek. De theorie uit hoofdstuk twee wordt in deze fase getoetst en 
toegepast op de bestaande organisatiestructuur en het huidige besturingsconcept. Om deze 
projectiefase effectief te later verlopen, is ervoor gekozen om een zogenaamde "klankbordgroep" op 
te starten. Hier lag een aantal redenen aan ten grondslag: 
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• Bespreekbaar maken van het onderwerp relatiebeheer; 
• Eigen inzichten spiegelen aan inzichten van anderen; 
• Gebruik maken van ervaringen van personen uit verschillende "hoeken" van de praktijk; 
• De praktische haalbaarheid en relevantie van eigen ideeen achterhalen; 
• Het draagvlak voor het onderzoek vergroten, door mensen mee te laten denken en discussieren; 
• Het is efficienter en effectiever om discussies te voeren met een groep van personen, dan het apart 

interviewen van de verschillende personen; 

Voor deze klankbordgroep zijn vijf personen benaderd uit verschillende "hoeken" van de facilitaire 
organisatie, die interesse hadden in het onderzoek. Om de bijeenkomsten niet te laten verzanden in 
praatuurtjes is aan elke bijeenkomst een thema verbonden en zijn vooraf steeds enkele stellingen of 
vragen geformuleerd (zie bijlage 3.1 ). Op deze manier verlopen de bijeenkomsten op een 
gestructureerde manier en worden de voor het afstudeeronderzoek relevante onderwerpen besproken. 

Naast het opstarten van een klankbordgroep is een aantal externe interviews afgenomen binnen 
facilitaire organisaties waar relatiebeheer gei"mplementeerd is of waar men erover denkt het te gaan 
implementeren. Dit had tot doel om een vergelijking te trekken met de eigen ideeen en om te leren 
van organisaties die reeds enige ervaring hebben met het onderwerp relatiebeheer. 

In de onderstaande paragrafen zullen de resultaten van de case-study besproken worden. Elke 
paragraaf zal starten met de hoofdvraag die in het betreffende stuk centraal staat. 

3.2 Hoe klantgericht is de organisatie van Centrale Diensten ? 

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre klantgerichtheid terug te vinden is in de huidige 
situatie. In paragraaf 3 .2.1 zullen de resultaten van twee klantgerichtheidsmetingen besproken 
worden. Vervolgens zal in paragraaf 3 .2.2 het anticiperend en reagerend vermogen van Centrale 
Diensten aan de orde komen. 

3.2.1 Opvallende resultaten van klantgerichtheidsmetingen 

In de orienterende fase zijn reeds enkele voorlopige conclusies getrokken omtrent de klantgerichtheid 
van Centrale Diensten (zie paragraaf I .3.2). Deze conclusies worden onderschreven door de resultaten 
van een tweetal klantgerichtheidsmetingen. Enkele opvallende resultaten van deze metingen zullen in 
hieronder vermeld worden. 

Ten eerste is er in oktober I 996 een lunchbijeenkomst georganiseerd waarbij een panel van ongeveer 
30 klanten aanwezig was. Onder deze steekproef uit de bankorganisatie is destijds een meting verricht 
naar de tevredenheid van de klanten. Enkele resultaten worden hieronder weergegeven: 

• Maar liefst 39% van de ondervraagden zet vraagtekens bij de professionaliteit en klantgerichtheid 
van Centrale Diensten; 

• Voor de verschillende (interne) diensten moeten aparte ingangen - ofwel telefoonnummers -
gebruikt worden: 23 % van de ondervraagden geeft aan niet te weten waar men binnen Centrale 
Diensten moet zijn; 

• Lang niet alle klanten weten water allemaal kan bij Centrale Diensten en zoeken dus hun heil 
elders: 26 % van de ondervraagden gaat buiten Centrale Diensten om. 

Het gestructureerd aanpakken van de communicatie met de klanten kan de organisatie een 
professioneler imago bezorgen, de klanten op de hoogte brengen van de mogelijkheden die de 
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organisatie te bieden heeft en duidelijkheid brengen in de aanspreekpunten voor de klanten. Op deze 
punten zou relatiebeheer een toegevoegde waarde kunnen bieden. 

Ten tweede is - als onderdeel van het afstudeerproject - een interne klantgerichtheidsmeting gehouden 
onder een dee! van de medewerkers van Centrale Diensten (Regisseurs, Service managers en Hoofden 
van interne diensten). Er is gebruik gemaakt van de "Klantgerichtheidsbarometer" uit lntermediair 
van 24 april 1997. De onderdelen die aan bod kwamen in de enquete vertonen sterke gelijkenis met de 
elementen uit het theoretisch kader voor de besturing van een facilitaire organisatie. In onderstaande 
tabel wordt deze gelijkenis getoond: 

Onderdelen uit klantgerichtheidsbarometer Elementen uit eigen theoretisch kader 

Klant Klant 

Leiderschap Facilitair management 

Beleid Beleid, normen en contracten 

Produkten & processen Facilitaire dienstverlening 

Personeelsmanagement Facilitair personeel 
.. 

label 3. I: gel1jkems m onderdelen klantgenchthe1dsbarometer en elementen theoretisch kader 

In bijlage 3.2 wordt de klantgerichtheidsbarometer uitgebreider toegelicht en is een exemplaar van de 
enquete bijgevoegd. 

Op basis van de geretourneerd enquetes (respons van bijna 50% bij 19 verspreide exemplaren) is een 
samenvattende enquete - op basis van het meest genoemde antwoord per vraag - opgestuurd naar het 
onderzoeksbureau. Enkele opvallende resultaten zullen hieronder samengevat warden: 

1. De organisatie van Centrale Diensten bevindt zich in het initiatie-stadium van het evolutieproces 
voor klantgerichtheid (net als 54% van de overige deelnemers). Het evolutieproces bestaat uit zes 
stadia: attentie, initiatie, popularisering, doorbraak, toewijding en volledige toewijding. Centrale 
Diensten is op weg om doelbewust meer klantgericht te warden, maar het kan nag veel verder 
warden doorgevoerd. 

2. Het belangrijkste resultaten zijn als volgt: 

Klant: 

Leiderschap: 

Beleid: 
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De organisatie weet hoeveel klanten zij heeft en waar zij zich bevinden. Er 
is echter geen informatie beschikbaar over de behoeften en verwachtingen. 
De klanten warden gestimuleerd om klachten te melden, maar er vindt 
geen systematische registratie en analyse van deze klachten plaats. 
Een tevreden klant is ingebouwd in de normen en waarden van de 
organisatie, maar het overtreffen van de verwachtingen van de klant 
behoort hier niet toe. De leiding is overtuigd van het belang van tevreden 
klanten en handelt hiernaar, maar niet iedere leidinggevende staat open 
voor suggesties en ideeen van medewerkers. 
Klanttevredenheid maakt dee! uit van het ondernemingsbeleid. Er zijn 
echter geen concrete doelstellingen vastgesteld ten aanzien van de mate 
van klanttevredenheid. Het beleid met betrekking tot klanttevredenheid 
wordt·niet naar alle medewerkers gecommuniceerd. 
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Produkten & processen: Er worden produkten en diensten aangeboden in plaats van oplossingen 
voor problemen. Produkten en diensten worden niet in termen van 
voordelen voor de klant gedefinieerd. 

Personeelsmanagement: Klantgerichtheid behoort tot het profiel van de gewenste medewerker en 
tot de aanname-criteria voor medewerkers met klantencontact. Training is 
verplicht voor elke medewerker. Medewerkers worden betrokken in 
verbeterprojecten voor het vergroten van de klanttevredenheid. 

Op een aantal van de bovenstaande punten zou relatiebeheer een positieve invloed kunnen hebben: 
• men leert de klanten en hun behoeften en verwachtingen beter kennen; 
• men kan zich beter verplaatsen in de klanten, hetgeen de mogelijkheden biedt om in oplossingen 

voor problemen van klanten te denken in plaats van produkten en diensten; 
• bovendien is men beter in staat om de produkten en diensten in voordelen voor de klanten te 

definieren; 

Uit de enquetes volgt dat Centrale Diensten nog een aardige weg heeft te gaan richting 
klantgerichtheid. In de volgende paragraaf wordt de mate van klantgerichtheid onderzocht aan de 
hand van de verschillende elementen uit het theoretisch kader. 

3.2.2 Anticiperen en reageren binnen Centrale Diensten 

In het theoretisch kader wordt onderscheid gemaakt tussen het anticiperende en reagerende vermogen 
in de context van de besturing van een klantgerichte facilitaire organisatie. Hieronder zullen deze 
twee punten voor de huidige situatie van Centrale Diensten warden toegelicht. 

Anticiperend vermogen: 

In de huidige situatie bij Centrale Diensten wordt er nauwelijks geanticipeerd op ontwikkelingen 
binnen de klantenpopulatie. De organisatie heeft zich ontwikkeld tot een systeem dat redelijk flexibel 
kan reageren op vragen die zich plotseling voordoen. Anticiperen is echter nog moeilijk te realiseren. 
Relatiebeheer wordt wet als een goed middel gezien, maar de klankbordgroep geeft aan dat er nog 
nooit eerder aandacht aan besteed is. Een van de manieren waarop men in de huidige situatie 
informatie verkrijgt op basis waarvan men kan anticiperen, is via het informele circuit. Iedereen heeft 
her en der zijn contacten en komt soms op die manier zaken te weten die van belang kunnen zijn voor 
de facilitaire ondersteuning. 
Een andere manier wordt geboden door het zogenaamde bewonersoverleg. Het klantengebied van 
Centrale Diensten binnen de hoofdkantoren-organisatie is onderverdeeld in drie gebouwenclusters. In 
een daarvan is door de Service manager een bewonersoverleg ingevoerd. Dit is een overleg waarbij 
verschillende vertegenwoordigers van de bewoners van het gebouwencluster aanwezig zijn. Deze 
overlegvorm dient er onder andere voor om de bijzonderheden met betrekking tot de facilitaire 
ondersteuning binnen het betreffende cluster te bespreken. Het bewonersoverleg is echter slechts in 
een van de gebouwenclusters ingevoerd. Ats reden hiervoor wordt genoemd dat in het betreffende 
gebouwencluster slechts een divisie is gevestigd, terwijl de andere twee clusters een grote 
versnippering aan divisies kennen. Een representatief bewonersoverleg is dan volgens de Service 
managers moeilijk te realiseren . Dit is echter naar mijn mening geen goede reden om geen 
bewonersoverleg op te zetten. In de betreffende clusters kan men bijvoorbeeld een overleg voeren met 
vertegenwoordigers per (verdieping van een) gebouw. De klantenvertegenwoordigers in een 
bewonersoverleg hoeven niet per definitie uit eenzelfde klantengroep te komen. Het gaat erom dater 
bijzonderheden en ontwikkelingen met betrekking tot de facilitaire ondersteuning binnen de 
gebouwen van het cluster besproken worden. 
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Reagerend vermogen: 

In tegenstelling tot het anticiperen is de facilitaire organisatie wel redelijk in staat om te reageren op 
vragen vanuit de klantenpopulatie. In elk gebouwencluster is een afdeling Service management en 
Bewonersservice aanwezig waar de klant zijn vragen en klachten kwijt kan. Ook gaat de Service 
manager regelmatig bij klanten langs als zich (bijzondere) problemen voordoen. Het reagerende 
vermogen van de organisatie heeft echter een ad-hoc karakter. Het is nog niet binnen alle clusters 
mogelijk om de meldingen en klachten van klanten te registreren . Dit betekent dater geen 
betrouwbare management-informatie beschikbaar is die inzicht verschaft in de eigen prestaties en die 
van de externe toeleveranciers. Bovendien is het onmogelijk om trends te ontdekken en 
probleemgebieden te onderscheiden. Toch zou het in het kader van het structureel werken aan de 
klantgerichtheid echt nodig zijn om over deze informatie te beschikken. Ook het gebruik van 
klanttevredenheidsonderzoeken kan interessante informatie opleveren over de perceptie van de 
klanten met betrekking tot de geleverde diensten. Dit gebeurt echter zeer incidenteel. 

Geconcludeerd kan worden dat relatiebeheer als "waarnemingsinstrument" voor een gestructureerde 
aanpak van het reageren en vooral voor het vergoten van het anticiperend vermogen een bijdrage zou 
kunnen leveren. De vraag is nu of en op we Ike manier relatiebeheer past binnen de huidige 
organisatie. Deze vragen zullen in het vervolg van dit hoofdstuk aan de orde komen . 

In de volgende paragraaf zal de aansluiting van het relatiebeheer-model op het besturingsconcept van 
Centrale Diensten besproken worden. 

3.3 Past relatiebeheer binnen de huidige organisatie ? 

Om na te gaan in hoeverre het relatiebeheer-concept - dat in paragraaf 2.3 beschreven is - past binnen 
de huidige organisatie van Centrale Diensten wordt eerst in paragraaf 3 .3 . I de aansluiting op het 
besturingsconcept aangetoond. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3.2 een aanpassing gemaakt in het 
onderscheid tussen verschillende klanten. In paragraaf 3.3.3 zal tenslotte aandacht worden besteed 
aan de onderwerpen die op de verschillende niveaus van relatiebeheer aan de orde zullen komen. 

3.3.1 Aansluiting op het besturingsconcept 

Een van de belangrijkste kenmerken van de organisatie-opzet van Centrale Diensten is het 
besturingsconcept. Reeds in 1992 is het huidige besturingsconcept voor Centrale Diensten 
vormgegeven, te weten het " regie-distributie-maak model" . Dit concept werd toegelicht in paragraaf 
1.2.2, maar voor de duidelijkheid worden hier de kempunten nogmaals beschreven. De volgende 
dried~ling in de organisatie is gemaakt ter verbetering van de besturing: 

Regie-functie (afdelingen Regie): verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen, contracteren en 
handhaven van de dienstverlening op de lange termijn . Dit betreft de behoeftebepaling, het 
specificeren, contracteren evalueren en normeren van de dienstverlening. Ontwikkelingen binnen de 
bankorganisatie maar ook op de externe markt moeten hiertoe nauwlettend gevolgd worden. 
Distributie-functie (afdelingen Service management) : verantwoordelijk voor de aansturing van de 
dienstverlening, bemiddeling tussen klant en aanbieders, coordinatie en controle. Hoofdtaken bestaan 
uit informatieverschaffing aan de klanten, bestellen, controleren, klachtenafhandeling, 
contractbewaking en rapportage aan de regiefunctie. 
Maak-functie (Diensten): verantwoordelijk voor het concurrerend produceren van de diensten die de 
bankorganisatie nodig heeft. Hiertoe zijn contracten opgesteld waarin de gemaakte afspraken met 
betrekking tot de te leveren diensten zijn vastgelegd . De maak-functie kan vervuld worden door 
externe en inteme dienstverleners. Door de inteme diensten marktconform in te richten is een 
permanente vergelijking met de concurrentie mogelijk. 
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Voor een schematische weergave van de huidige organisatiestructuur wordt u nogmaals verwezen 
naar bijlage 1.5. 

De vraag die in deze paragraaf centraal staat is of het relatiebeheer-model (uit paragraaf 2.3) past 
binnen de huidige organisatie van Centrale Diensten. Het relatiebeheer-model maakt onderscheid in 
verschillende functies . Het is nu interessant om na te gaan in hoeverre deze relatiebeheer-functies in 
de huidige organisatie terug te vinden zijn. Hiertoe is het relatiebeheer-model ingevuld voor de 
organisatie van Centrale Diensten. Dit levert het onderstaande plaatje op: 

Verschillende niveaus in Overeenkomstige functies 
relatiebeheer-model binnen Centrale Diensten 

executive involved management-team 

relationship manager regisseur 

account manager service manager 

facilitair meldpunt bewonersservice 

tabe/ 3.3: invu//ing van de relatiebeheer-niveaus 

De invulling van het relatiebeheer-model kan als volgt worden toegelicht: 

• Management-team: dit is het hoogste niveau binnen Centrale Diensten. Er wordt aandacht besteed 
aan de strategisch richting van de organisatie en het beleid voor de facilitaire dienstverlening. 
Vanuit deze verantwoordelijkheden zouden er contacten moeten zijn met het strategisch niveau 
binnen de bankorganisatie. Op die manier kan er aansluiting gevonden worden op het beleid en de 
strategische richting van de bankorganisatie (⇒ executive involved). 

• Regisseur: de afdeling Regie is verantwoordelijk voor de bepaling van de behoefte op de lange 
termijn en het afstemmen van de contracten hierop. Hiermee heeft Regie dus de middelen om te 
kunnen anticiperen op ontwikkelingen binnen de klantenorganisatie. Vanuit deze 
verantwoordelijkheden zou Regie contacten met klanten moeten hebben om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen in de vraag op de wat langere termijn, om vervolgens de 
dienstverlening (dus de contracten) af te stemmen op deze ontwikkelingen (⇒ relationship 
manager). Bovendien is Regie eind-verantwoordelijk voor de marktbewerking door de Service 
managers. De Regie heeft het overzicht en zorgt voor de coordinatie. 

• Service manager: deze persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dagelijkse 
dienstverlening aan de klanten binnen zijn werkgebied (⇒ account manager). Hij fungeert als 
aanspreekpunt bij specifieke vragen en is - betreffende de bewonersdiensten - lokaal in het 
klantengebied gesitueerd . Voor de Service manager logistiek geldt dat deze centraal gesitueerd is 
en dus op een vrij grote afstand van de klanten. Het contact met klanten verloopt in die situatie dus 
vaak telefonisch. Vanuit de verantwoordelijkheden als Service manager is het van belang om 
regelmatig contact te hebben met de klantengroepen om op de hoogte te blijven van de dagelijkse 
werkzaamheden van de klanten en de benodigde ondersteuning hierbij. De marktbewerking valt 
onder verantwoordelijkheid van de Service managers. Deze beschikt over een gelegenheid tot het 
grote verhuizing in een bepaald pand. Een produkten- en dienstencatalogus wordt gedrukt en 
incidenteel maakt Centrale Diensten gebruik van klanttevredenheidsonderzoeken. 

• Bewonersservice: deze afdeling valt onder verantwoordelijkheid van de Service manager en is het 
aanspreekpunt op het executie-niveau voor alle soorten van facilitaire dienstverlening. ledereen in 
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de organisatie (alle bewoners van de panden) kan per telefoon of aan de balie alle vragen, 
meldingen en klachten over de facilitaire diensten kwijt (⇒ facilitair meldpunt). Hiermee is deze 
afdeling het "gezicht" van de facilitaire organisatie, met als taak de meldingen en klachten van 
klanten te registreren, activiteiten in te plannen en de bewoners op de hoogte houden van de status 
van de meldingen en klachten. 

Het blijkt dat de vier functies binnen het relatiebeheer-model oak bij Centrale Diensten terug te 
vinden zijn. Echter, de manier waarop deze functies met elkaar in verband warden gebracht - het 
structureren van de communicatie met de klant - is nieuw voor de organisatie. Dit is volgens de 
klankbordgroep de reden waarom het contact met de klant in de huidige situatie op een 
ongestructureerde manier verloopt. De conclusie die uit bovenstaande invulling van het relatiebeheer
model getrokken kan warden is dat er geen extra functies binnen de organisatie van Centrale Diensten 
nodig zijn om relatiebeheer in praktijk te kunnen brengen en een toegevoegde waarde te laten bieden. 
De bestaande functies passen goed binnen het relatiebeheer-model. De volgende stap is nu het 
koppelen van de verschillende klanten-niveaus aan de relatiebeheer-functies. 

3.3.2 Het structureren van klantencontact met relatiebeheer 

Door de klankbordgroep is een weergave gemaakt van de contacten met de klanten vanuit de 
verantwoordelijkheden van de verschillende (relatiebeheer-)functies. De klantorganisatie is hier de 
bankorganisatie van ABN-AMRO. Gebruik makend van de indeling van Braat, kunnen de contacten 
met de klanten warden weergegeven als in figuur 3.1. 

Uit de discussies in de klankbordgroep blijkt dat de verschillende relatiebeheer-functies contacten 
kunnen hebben met klanten die zich op verschillende niveaus bevinden binnen de bankorganisatie. 
Dit is afhankelijk van het onderwerp waarover gesproken wordt. Sams zal een executive involved 
contact hebben met de raad van bestuur en soms oak met directeuren of afdelingshoofden . De 
relationship manager zal op het ene moment contact hebben met de raad van bestuur en de andere 
keer met een afdelingshoofd. Deze uiteenlopende contacten komen oak voor op het niveau van de 
account manager: de ene keer bespreekt hij een bepaald onderwerp met een directeur en de andere 
keer met een afdelingsmedewerker. 

Management-team 
Clients 

Regisseur 
Customers 

Service manager 

Consumers 

Bewonersservice 

entrale o,ens en an -organisat,e 

jiguur 3.1 : kanalisering van klantencontact? 

Bovenstaand plaatje geeft aan dater van kanalisering geen sprake is. Hieruit kan geconcludeerd 
warden dat de indeling in niveaus van klanten volgens Braat geen bruikbare indeling is voor de 
klantenpopulatie van Centrale Diensten. De indeling van Braat is "uitsluitend": een klant is 6f een 
client 6f een customer 6f een consumer. In de praktijk is het echter zo dat een lid van de raad van 
bestuur in sommige gesprekken echt een directielid is, maar hij kan oak bellen naar de 
Bewonersservice met een klacht over de schoonmaak van zijn kamer. Op dat moment is een lid van 
de Raad van Bestuur oak een bewoner. Uit discussies binnen de klankbordgroep kwam naar voren dat 
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de het klantencontact gekanaliseerd kan worden door rekening te houden met de rol die een klant 
speelt. Zo zal de Bewonersservice zich richten op klanten die de rol van bewoner spelen, terwijl het 
Management-team zich richt op klanten die de rol van topmanager spelen. Er zijn vier soorten rollen 
te onderscheiden: 

I. top: de klant behoort tot de top van de bankorganisatie (bv. Raad van Bestuur of divisieleiding) en 
spreekt met de facilitaire organisatie vanuit die rol. Het gaat hier dan om de strategische richting 
van de bankorganisatie, beleid van de bank met betrekking tot het facilitaire voorzieningenniveau 
etc.; 

2. beslisser /budgetbevoegde: de beslissings- en budgetbevoegde persoon binnen de bankorganisatie 
die namens een bepaalde groep klanten beslissingen kan nemen omtrent de benodigde facilitaire 
ondersteuning; 

3. vertegenwoordiger van een klantengroep: deze klant spreekt de wensen uit namens een grotere 
klantengroep. Dit kan een afdeling zijn of een divisie of de bewoners van een (gedeelte van) een 
bepaald gebouw . 

4. bewoner: individuele klant en eindgebruiker; deze spreekt namens zichzelf of een aantal collega's. 

Het verschil met de indeling volgens Braat is dat een bepaald persoon bij Braat slechts tot een 
klantengroep kan behoren, terwijl bij bovenstaande indeling een persoon tot verschillende groepen 
kan behoren afhankelijk van de rol die de klant op dat moment speelt in de communicatie met de 
facilitaire organisatie. Het relatiebeheer-model voor Centrale Diensten komt er dan uit te zien zoals 
weergegeven in figuur 3.2. 

Opmerking: 
De weergave van het relatiebeheer-model met behulp van een piramide doet verrnoeden dat er een 
hierarchisch verschil zit in de niveaus van relatiebeheer. Dit is echter niet overal het geval. De 
scheidingslijnen in de piramide geven aan dater een verschil zit in de functionele 
verantwoordelijkheden op elk niveau. De afdelingen Regie en Service management bevinden zich op 
hetzelfde hierarchische niveau. 

Relatlebeheer-functle: 

Management-team 

Regisseurs 

Service managers 

Bewonersservice 

Centrale Diensten Bank-organisatie 

figuur 3.2.: relatiebeheer-model voor Centrale Diensten 

3.3.3 Gespreksonderwerpen voor de vier relatiebeheer-functies 

Roi die de klant aanneemt: 

Top 

Beslissers / 
budgetverantwoordelijken 

Vertegenwoordigers 
van klantengroepen 

Bewoners 

De verschillende relatiebeheer-functies hebben elk een andere doelstelling met betrekking tot het 
onderhouden van contacten met de klant. In deze paragraaf zullen deze doelstellingen aan de orde 
komen en wordt aandacht besteed aan de onderwerpen van gesprek die hieruit volgen. Deze 
onderwerpen komen voort uit de discussies binnen de klankbordgroep. 

"' ABN AMRO 34 



Hoofdstuk 3: Centra/e Diensten a/s case-study 

Management-team: 
Doelstelling: 
De facilitaire ondersteuning laten aansluiten op het beleid van de bankorganisatie, profilering van de 
facilitaire organisatie binnen de bankorganisatie en uitwisseling van strategische informatie. 
Onderwerpen van gesprek: 
Het Management-team zou op hoog niveau in de bankorganisatie (Raad van Bestuur en 
divisieleiding) aansluiting moeten vinden. Hier zou gepraat moeten worden over de strategische 
richting van de facilitaire organisatie . Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: beslissingen 
rondom het basispakket van diensten, de werking van het besturingsconcept, beslissingen over 
doorbelasting van kosten etc. Ook is het van belang om te werken aan het imago van de facilitaire 
organisatie (profilering van Centrale Diensten). Het aandacht geven aan en luisteren naar klanten 
heeft een positief effect op de uitstraling van de facilitaire organisatie . 

Regie: 
Doe/stelling: 
Het vaststellen van het gewenste voorzieningenniveau, niet zozeer voor dit moment, maar juist voor 
de (nabije) toekomst, en het afstemmen van de contracten hierop. 
Hiertoe zou Regie contact moeten gaan leggen binnen de bankorganisatie met beslissings- en 
budgetbevoegden. 
Onderwerpen van gesprek: 
1. Profiel van de klant: 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en processen van de klantengroep en in wat voor omgeving 
bevindt de klant zich. Het is voor Regie van belang om een profielschets van de klantengroep te 
hebben, om zich goed in de klant en zijn problemen te kunnen verplaatsen. 

2. Zaken die in de huidige situatie speten: 
Van Service management zou Regie informatie moeten krijgen over welke bijzonderheden er 
spelen in de dagelijkse praktijk. Het is van belang dat Regie op de hoogte is van de (korte termijn) 
afspraken die gemaakt zijn tussen de klantengroep (of onderdelen hiervan) en de Service manager. 
Het geeft een professionele uitstraling naar de klant toe, wanneer de gesprekspartner op de hoogte 
is van de situatie bij de klant en de afspraken met anderen uit de facilitaire organisatie. 

3. Wat zjjn ontwikkelingen binnen de klantengroep en consequenties voor de facilitaire 
ondersteuning: 
Regie verlegt de horizon van de korte naar de lange termijn en bespreekt met de klant wat de 
(mogelijke) ontwikkelingen zijn in zijn omgeving. Dit kunnen interne ontwikkelingen zijn 
(personeelsgroei of -krimping, verhuizingen etc.), maar ook ontwikkelingen in de markt 
waarbinnen de klant acteert (bv. hogere eisen aan de representativiteit van afdeling en 
medewerkers). Wanneer Regie een goede profielschets heeft en inzicht in de ontwikkelingen in de 
vraag, dan kan er een vertaling gemaakt worden naar de benodigde facilitaire ondersteuning voor 
de klantengroep. Regie kan de klant helpen afwegen wat de kosten en baten van de gewenste 
facilitaire ondersteuning zijn en kan de klant adviseren bij het nemen van beslissingen . 

4. Afspraken maken : 
Er zullen met de klant afspraken gemaakt worden over de te ondernemen acties en de eventueel af 
te sluiten contracten voor klantspecifieke faciliteiten . 

Een onderwerp dat binnen andere facilitaire organisaties onder verantwoordelijkheid van de 
relationship manager valt is het financiele overzicht. Vee! organisaties werken met doorbelasting van 
kosten, waardoor het voor de klanten inzichtelijk wordt hoeveel geld er aan de facilitaire 
ondersteuning wordt besteed. Binnen de ABN-AMRO Bank wordt er niet gewerkt met directe 
doorbelasting van bedrijfsonderdeel naar bedrijfsonderdeel. Het zou echter voor Centrale Diensten 
wel goed mogelijk zijn om de gesprekken van de relationship manager met de klanten te koppelen aan 
de budgetrondes. Op dit moment worden de budgetten voor Centrale Diensten samengesteld op basis 

"ABNAMRO , 
35 



Hoofdstuk 3: Centrale Diensten a/s case-study 

van informatie uit het verleden en ramingen van Regie (voor de vaste, contractueel vastgelegde 
kosten) en Service management (voor de variabele, lokatiegebonden kostenposten). Er wordt echter 
geen rekening gehouden met de verwachtingen van de klanten. Om de verwachte ontwikkelingen bij 
de klanten "mee te kunnen nemen" in de budgetten, is het verstandig om dit onderwerp op te nemen 
in de portefeuille van de regisseur (als relationship manager). 

Service management: 
Doe/stelling: 
Tevreden klanten en goede kwaliteit van dienstverlening binnen de middelen die hiervoor beschikbaar 
zijn. 
Onderwerpen van gesprek: 
De Service manager werkt in principe binnen het bestaande pakket van diensten (met enige vrijheid 
om aan specifieke vragen van de klanten te kunnen voldoen). Vanuit de relatiebeheer-functie kunnen 
de volgende onderwerpen met de vertegenwoordigers van de klantengroepen besproken worden: 
I. Tevredenheid met de verschillende produktgroepen in hujdige pakket: 

Hierbij zouden er niet allerlei lijsten met aangeboden diensten langsgelopen moeten worden, maar 
zou de Service manager een selectie moeten maken van voor de betreffende klantengroep 
belangrijke faciliteiten en deze aan de orde stellen. 

2. Specifieke wensen die buiten de hujdjge afspraken va11en: 
Het is de taak van Service management om de signalen van klanten op te pikken over diensten die 
nog niet geleverd worden en die we) door de klant als noodzakelijk worden ervaren. Yaak zijn 
deze signalen concrete vragen aan de Service manager. Deze moet ervoor zorgen dat de klant een 
antwoord hierop krijgt. Yaak is het zo dat de Service manager hiervoor eerst bij Regie gaat 
informeren naar de mogelijkheden. 

3. Informatie-ujtwjsseling over en weer: 
Enerzijds kan het zo zijn dat de klant niet goed op de hoogte is van de mogelijkheden en het beleid 
met betrekking tot de facilitaire dienstverlening (miscommunicatie). Duidelijkheid hieromtrent 
ontstaat door goed te communiceren met de klanten. Anderzijds zorgt informatie-uitwisseling 
ervoor dat de Service manager zich beter in de klanten kan verplaatsen. Ook kan de Service 
manager tijdens gesprekken met klanten inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de eigen 
organisatie (werkt het besturingsconcept zoals beoogd, weet de klant waar hij moet zijn met 
vragen etc.) 

4. Afspraken maken: 
Met de vertegenwoordigers van klantengroepen afspreken welke acties er zullen worden 
ondemomen en wanneer de klant antwoord krijgt op eventuele vragen die de Service manager 
(nog) niet kan beantwoorden. Welke afspraken worden met de klant gemaakt m.b.t. acties voor de 
komende periode. 

Service management werkt binnen het kader van het aangeboden pakket van diensten . Dit pakket van 
diensten is door Regie - in overeenstemming met de klanten - vastgesteld. Service management zal 
vervolgens signalen moeten opvangen over de (on)tevredenheid met de huidige diensten en de 
wensen voor nog niet aangeboden diensten. Wanneer deze signalen een structureel karakter krijgen, 
zou Regie in actie moeten komen. Signalen hebben een structureel karakter wanneer bepaalde vragen 
door meerdere klanten (binnen een bepaald gebouwencluster of "over de clusters heen") aan de orde 
worden gesteld. Hiermee wordt het verschil in verantwoordelijkheden van Service management en 
Regie nogmaals vastgesteld: 
• Service management richt zich op de dagelijkse praktijk van de dienstverlening en is 

verantwoordelijk voor het flexibel reageren op bijzonderheden hierin. 
• Regie is verantwoordelijk voor het voorzieningenniveau op de langere termijn en beschikt over de 

middelen om te anticiperen op ontwikkelingen binnen de klantengroepen. 
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Bewonersservice: 
Doe/stelling: 
Het bieden van een aanspreekpunt voor de klanten bij vragen, klachten, meldingen of reserveringen. 
Onderwerpen: 
Het initiatief voor contact ligt op dit niveau bij de klant. Wei zal er door Bewonersservice contact 
worden opgenomen met de klanten om feedback te geven op bepaalde meldingen (status van 
storingen, bevestiging van afspraak etc.) De rol van Bewonersservice ligt vooral in het verstrekken 
van klanteninformatie door middel van het gebruik van een registratie-systeem . Bewonersservice 
vervult dus een ondersteunende rol voor de overige relatiebeheer-functies. 
Wanneer het eenmaal goed loopt en is gei"mplementeerd binnen alle gebouwenclusters, kan het 
registratiesysteem waardevolle management-informatie opleveren. Klachtenpatronen worden 
zichtbaar en er komt inzicht in de vragen van klanten over niet-standaard faciliteiten (dit kunnen 
signalen zijn voor Regie over veranderende of nieuwe behoeften). Ook de prestaties van de 
toeleveranciers kunnen met behulp van dit registratiesysteem geevalueerd worden. Gedetailleerdere 
informatie over de opzet van een facilitair meld punt is te vinden in het onderzoek van Metz ( 1997). 

De frequentie waarmee er contact met de klanten zal plaatsvinden hangt af van twee aspecten : 
I . De toegevoegde waarde, ervaren door de klant: de klant bepaalt in principe hoe regelmatig er 

contact is. Wanneer er geen toegevoegde waarde is voor de klant om contact te hebben met de 
facilitaire organisatie, zal er geen behoefte zijn aan het opbouwen van een relatie. 

2. Het niveau in het relatiebeheer-model: het Management-team zal minder frequent contract hebben 
dan de Service manager. Hoe concreter de onderwerpen, des te vaker zal er contact zijn . 

In deze paragraaf is aangegeven in hoeverre het relatiebeheer-model uit de theorie past binnen de 
praktijk van Centrale Diensten. Geconcludeerd kan worden dat de verschillende functies binnen het 
relatiebeheer ook terug te vinden zijn binnen Centrale Diensten. Echter gestructureerde communicatie 
met de klanten is binnen Centrale Diensten niet aanwezig. Hiertoe zijn de verschillende doelstellingen 
en onderwerpen van gesprek uitgewerkt voor de vier relatiebeheer-functies. De besproken punten 
kunnen als advies aan de verschillende functies gezien worden. 

3.4 Wat zijn randvoorwaarden voor produktief relatiebeheer? 

In deze paragraaf zal aandacht besteed worden aan de randvoorwaarden voor efficient en effectief 
(samen: produktief) relatiebeheer binnen Centrale Diensten. Bij de randvoorwaarden voor produktief 
relatiebeheer gaat het om factoren die, wanneer er geen of onvoldoende aandacht aan besteed wordt, 
een belemmering kunnen vormen voor het bieden van een toegevoegde waarde. 

3.4.1 Structuur brengen in horizontale en verticale richting 

Deze randvoorwaarde kwam als een van de belangrijkste conclusies naar voren vanuit de discussies 
met de klankbordgroep. In het kader van het streven naar klantgerichtheid kan het structureren van de 
communicatie met de klanten door middel van relatiebeheer een toegevoegde waarde bieden. Echter 
deze toegevoegde waarde zal alleen tot uiting kunnen komen wanneer er ook daadwerkelijk iets 
gedaan wordt met de informatie die uit de communicatie vrijkomt. Naast het structureren van de 
contacten met de klanten (horizontale richting) is het ook van belang dat binnen de facilitaire 
organisatie zelf de communicatie gestructureerd wordt (verticale richting). In figuur 3.3 wordt dit 
schematisch weergegeven. Er zal afstemming moeten plaatsvinden tussen de verschillende 
relatiebeheer-functies om daadwerkelijk het anticiperende en reagerende vermogen aan te wenden. 
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Het structureren van de communicatie in horizontale richting (met de klanten) is reeds in de vorige 
paragraaf aan de orde geweest. Hierbij is het van belang dat elke relatiebeheer-functie vanuit de 
betreffende doelstelling de contacten met de klanten aangaat en onderhoudt. 

I' ,..,.-,_, 

1/ I ~ 
~ ¢=) 

Cili' 

ID ,..n_, 
r Q ; horizontaal ~ 

I verticaal ,,..n_, 

ill 
Centrale Diensten Bank-organisatie 

figuur 3.3: structuur in horizontale en verticale richting 

De verticale afstemming tussen de relatiebeheer-functies zal enerzijds plaats kunnen vinden door 
overleg en anderzijds door duidelijkheden over de bevoegdheden van elke relatiebeheer-functie. 
Het overleg tussen de verschillende functies zorgt ervoor dater informatie-uitwisseling plaatsvindt 
betreffende de verschillende klantengroepen en de bijzonderheden hiervan. Het overleg tussen het 
Management-team en Regie is bedoeld om de ontwikkelingen op de lange termijn te bespreken en de 
consequenties hiervan voor het beleid en de contracten met de toeleveranciers te bespreken. Het gaat 
hier vooral om de overeenstemming tussen te nemen beslissingen en het beleid van Centrale 
Diensten. 
In een overleg tussen Regie en Service management zal informatie-uitwisseling plaatsvinden over de 
bijzonderheden binnen de verschillende klantengroepen. In de huidige organisatiestructuur is er een 
hierarchisch niveau gecreeerd boven de Service managers, waar het overleg met Regie plaatsvindt. 
Het overleg tussen Regie bewonersdiensten en de drie Service managers is afgeschaft. Dit verzandde 
regelmatig in oeverloze discussies over een breed scala van onderwerpen en vele soorten klanten. 
Het creeren van een niveau boven de Service managers kan zorgen voor synergie en samenwerking 
tussen de gebouwenclusters. Signalen over structurele veranderingen in de vraag kunnen dus goed op 
<lat niveau overlegd worden met Regie. De Regisseur Logistiek heeft direct contact met de Service 
manager Logistiek over de bijzonderheden binnen het huidige pakket van diensten en de signalen met 
betrekking tot een veranderende vraag. Alie Service managers hebben enige financiele ruimte om 
beslissingen te nemen over vragen van klanten die buiten het huidige pakket van diensten vallen. Dit 
zorgt ervoor dat de klant in geval van bijzonderheden toch snel geholpen kan worden . De speelruimte 
van de Service manager is lang een moeilijk punt geweest. Het gaat hier om een "grij s gebied" waar 
de Regisseur vindt dat het teveel om de details gaat en de Service manager soms niet weet wat te doen 
met de vraag van de klant. Structureel overleg kan er ook voor zorgen dat deze "grijze gebieden" 
steeds duidelijkere grenzen krijgen voor beide partijen. 

Naast het overleg tussen de verschillende relatiebeheer-functies zullen er ook onderwerpen of 
problemen voorkomen die niet op korte termijn op te lossen zijn en die een verdieping in de materie 
of een intensiever overleg tussen verschillende partijen vereisen. Deze problemen kunnen aangepakt 
worden met behulp van een projectteam waar meerdere partijen bij betrokken zijn . In het kader van 
de klantgerichtheid kan het zinvol zijn om in deze projectteams ook een of meer vertegenwoordigers 
van een klantengroep op te nemen. Op deze manier kan "de klant" reeds in het beginstadium van een 
produkt-ontwikkel-traject invloed hierop uitoefenen . 
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Deze paragraaf geeft aan dat naast het structureren van het klantencontact ook de afstemming tussen 
de relatiebeheer-functies van essentieel belang is voor het bieden van een toegevoegde waarde aan de 
klantgerichtheid van de organisatie. 

3.4.2 Verzamelen en beheren van klanten-informatie 

Een volgende randvoorwaarde voor effectief relatiebeheer is het vaststellen van de gewenste klanten
infonnatie. Reeds bij de behandeling van de onderwerpen van gesprek voor de relatiebeheer-functies 
is het opstellen van een klantenprofiel aan de orde geweest. Voordat relatiebeheer goed kan gaan 
werken, zal duidelijk moeten zijn wat de organisatie te weten wit komen van hun klanten om beter 
inzicht te krijgen in de klantengroepen en zich beter in de klanten te kunnen verplaatsen. Vanuit de 
literatuur (Verra, 1994), de externe interviews en de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn de 
volgende punten naar voren gekomen: 
• type klantengroep: functie van afdeling(en), aantal medewerkers, cultuur / omgangsnormen 

(fonneel of informeel), locatie; 
• processen: wat is doe! van de klantengroep, wat is de input, wat gebeurt er in de 

voortbrengingsprocessen, wat is de output; 
• omgeving: dynamische/stabiele markt, wat zijn kansen en bedreigingen voor klant, welke 

moeilijkheden zijn er binnen de klantengroep 
• faciliteiten: welke onderdelen van de facilitaire ondersteuning is belangrijk voor de klantengroep. 

Op dit moment weet men natuurlijk wet iets van de klanten. Het is dus van belang om te 
inventariseren water bekend is van de verschillende klantengroepen. De klanten-informatie moet niet 
in de hoofden van mensen blijven zitten. Door de dynamiek in de organisatie (verandering van baan 
door medewerkers) kan deze informatie verloren gaan. Het opslaan (elektronisch of schriftelijk) en 
beheren van klanten-informatie zorgt ervoor dater op elk moment een actueel profiel van de klant is 
in te zien. Op die manier is men snel op de hoogte van de lopende zaken, de afspraken met de klant en 
de status hiervan. Er zijn tegenwoordig standaard software-pakketten te koop ter ondersteuning van 
het relatiebeheer van een onderneming. Ook binnen de bank-organisatie zal men hiervan op de hoogte 
zijn en er gebruik van maken. Het is aan te raden aan Centrale Diensten om na te gaan in hoeverre een 
elektronisch informatiesysteem de toegankelijkheid van de informatie kan verbeteren. 

3.4.3 Relatiebeheer als onderdeel van het communicatieplan 

Als randvoorwaarde voor relatiebeheer kan genoemd worden dat relatiebeheer een aanvulling moet 
vormen op de overige communicatie-middelen van de organisatie. Het is niet de enige manier waarop 
de klant met de facilitaire organisatie in contact komt. Het zou dee! uit moeten maken van het 
communicatieplan van Centrale Diensten. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Regie. 
Onderdelen van dit communicatieplan zijn bijvoorbeeld : een produkten- en dienstencatalogus en 
informatiebrochures. Hier zal relatiebeheer op moeten aansluiten. Het gaat tenslotte om het 
communiceren van dezelfde boodschap, alleen op een andere manier. Relatiebeheer is een vorm van 
"face-to-face" communicatie, de overige communicatiemiddelen zijn vooral schriftelijk. 

3.4.4 Personele invulling 

Op papier ziet relatiebeheer er gemakkelijk uit. Echter in de praktijk wordt er nogal wat van de 
medewerkers binnen de relatiebeheer-functies verwacht. Het zijn uiteindelijk de medewerkers die het 
zullen gaan "doen". Goede personele invulling is dan ook een randvoorwaarde voor effectief 
relatiebeheer. In de literatuur wordt een aantal gewenste eigenschappen van een account- of 
relationship manager genoemd, zoals: 

• goede communicatieve vaardigheden 
• commerciele instelling 
• goed kunnen luisteren 
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• ondememersgeest 
• oog voor het belang van de klant en de continu'iteit van de eigen organisatie 

Deze eigenschappen zijn essentieel voor het succes van relatiebeheer in de praktijk. Het is dan ook 
van belang ervoor te zorgen dat iedere medewerker binnen de relatiebeheer-functies zich bewust is 
van de benodigde eigenschappen en de gelegenheid krijgt zich deze eigen te maken door middel van 
cursussen en trainingen. 

3.4.5 lnzicht in opbrengsten en offers 

Een laatste randvoorwaarde wordt gevormd door het inzicht in de verhouding tussen de opbrengsten 
en de offers van relatiebeheer. Om een toegevoegde waarde aan te kunnen tonen (in kwantitatieve 
termen) is het van groot belang om inzicht te verkrijgen in deze verhouding. In een van de 
klankbordbijeenkomsten is dit onderwerp aan de orde geweest door middel van het poneren van de 
stelling: " relatiebeheer brengt alleen maar extra kosten met zich mee" . Beide partijen zullen tijd en 
energie investeren in de relatie en aangezien tijd geld kost, zijn er dus kosten verbonden aan 
relatiebeheer. Overige kosten zijn bijvoorbeeld de benodigde middelen en trainingen . 
Maar uiteindelijk draagt relatiebeheer een steentje bij aan een efficientere en effectievere 
dienstverlening. Hiermee is de kemorganisatie beter in staat om resultaten te boeken voor de totale 
ondememing. Er is minder kans op het aanbieden van onnodige of verkeerde diensten en door de 
mogelijkheden om te anticiperen op ontwikkelingen zullen eventuele toekomstige problemen 
voorkomen kunnen worden. Wanneer de stelling als volgt zou luiden: "geen relatiebeheer brengt 
alleen maar extra kosten met zich mee", dan zou dit volgens de klankbordgroep wel kloppen . 
Het is moeilijk, maar wel essentieel om alles in "guldens" zichtbaar te maken . Dit bleek ook binnen 
een andere facilitaire organisatie waar relatiebeheer in de praktijk is gebracht. Hier werden alleen de 
kosten in de vorm van "benodigde tijd" ge'identificeerd. Als kwalitatieve opbrengsten werden door 
deze organisatie genoemd: 
• er is een betere afstemming op de wensen van de klant mogelijk; 
• er is een beter inzicht in de verschillende klanten, de processen binnen de klantengroepen 

waardoor de facilitaire organisatie zich beter kan verplaatsen in de klanten en hun mogelijke 
problemen; 

• de klanten geven aan dat ze zich serieuzer genomen voelen en zien in de relatiebeheerders een 
volwaardige gesprekspartner die hen kan adviseren op facilitair gebied. 

, 3.5 Wat zijn stimulerende factoren ? 

Naasf de randvoorwaarden die in de vorige paragraaf aan de orde zijn geweest, is er een aantal 
factoren te benoemen die het succes van relatiebeheer in de praktijk zullen stimuleren. In de 
onderstaande paragrafen zal er aan deze factoren aandacht besteed worden. 

3.5.1 Draagvlak intern 

Zoals bij alle andere verbeteringsprojecten, hangt ook het succes van relatiebeheer af van de mensen 
die het moeten gaan doen . De kans van slagen van relatiebeheer in de praktijk wordt vergroot door 
ervoor te zorgen dat er draagvlak voor het onderwerp is en door mensen enthousiast te maken om mee 
te denken over hoe het beter zou kunnen. 
Tijdens het afstudeeronderzoek is op verschillende manieren gewerkt aan dit draagvlak. 
I . Het houden van enkele presentaties zorgde enerzijds voor feedback van de toehoorders over 

praktische relevantie van de theorie en anderzijds voor het aanzetten tot denken van het publiek 
over de aangesneden onderwerpen rondom het thema klantgerichtheid. 

"ABNAMRO 
40 



Hoofdstuk 3: Centrale Diensten a/s case-study 

2. Het opstarten van een klankbordgroep vormde een volgende stap in het werken aan het draagvlak 
voor het onderzoek. Het was zeer interessant voor de organisatie om een groep medewerkers uit 
verschillende disciplines met elkaar te laten brainstormen en discussieren over de relevantie en 
haalbaarheid van verschillende nieuwe ideeen. Voor een afstudeerder is het zeer leerzaam om te 
functioneren als "stuurman" in een groep met specialisten uit de praktijk, aangezien de 
onderwerpen die besproken werden wel iets op moeten leveren voor het onderzoek. Voor de 
participanten in de groep was het zeer verhelderend om met elkaar na te denken over de praktische 
relevantie en toepasbaarheid van de theorie. In de normale dagelijkse werkzaamheden komt men 
hier eigenlijk nooit toe. De reacties van de participanten waren dan ook erg enthousiast . 

3. Het derde middel om te werken aan enig draagvlak werd geboden door het organiseren van een 
kwartaalbijeenkomst. Eenmaal per kwartaal komen alle leidinggevenden binnen Centrale Diensten 
- tezamen met enige assistenten, leden van de OR en uit personeelsmanagement - een halve 
middag bij elkaar. Aan elke kwartaalbijeenkomst wordt een bepaald thema verbonden . De tweede 
bijeenkomst van dit jaar ( 12 juni 1997) stond in het teken van het thema "de klant centraal". 
Aangezien het afstudeeronderzoek hierop aansluit, werd de gelegenheid geboden om invulling te 
geven aan deze middag. Dit heeft geleid tot de volgende inhoud: 

• een presentatie van de voorlopige resultaten van het afstudeeronderzoek ; 
• het organiseren van een interactief spel met drie hiervoor uitgenodigde klanten ; 
• een presentatie van ING Facilitair Bedrijf over hun concept van relatiebeheer. 

Dit is voor een afstudeerder een leerzame ervaring, maar voor de aanwezigen heeft het ook weer 
stof tot nadenken opgeleverd. Het belang van klantgerichtheid en het leren kennen van de klanten 
begint bij veel mensen nu echt te !even. 

4. De enquete uit Intermediair (zie bijlage 3.2) is verspreid onder verschillende medewerkers. De 
resultaten van dit onderzoek worden in het Management-team besproken en bieden 
aanknopingspunten tot het formuleren van verbeteringsvoorstellen en het opstarten van 
verbeteringsacties. 

3.5.2 Draagvlak bij de klant 

Er kan pas van een relatie worden gesproken als het gaat om een band tussen twee (of meer) partijen. 
Wanneer er geen draagvlak is bij de klant voor het opbouwen van een relatie, dan zal deze niet goed 
van de grond komen . Echter, het draagvlak bij de klant ontstaat niet van het ene op het andere 
moment. Het vertrouwen van de klant zal moeten groeien. Dit ontstaat pas wanneer de klant een 
toegevoegde waarde ervaart die te danken is aan het investeren van tijd in de gesprekken met de 
facilitaire organisatie. Het realiseren van een toegevoegde waarde voor de klant heeft de facilitaire 
organisatie voor een groot deel in eigen hand. De volgende punten spelen hierbij een rol: 
• goede eerste indruk: dit is sterk bepalend voor het imago van de facilitaire organisatie. 
• op· de hoogte van omgeving van de klant: de klant merkt dat de relatiebeheerder zich verdiept heeft 

in zijn praktijk. 
• luisteren naar klant: de klant de gelegenheid geven zijn problemen aan te geven . 
• aandacht voor persoonlijke aspecten: het gaat bij het opbouwen van een relatie ook om het 

persoonlijke contact tussen de klant en de relatiebeheerder. 
• afspraken nakomen: afspraken vastleggen en klant op de hoogte brengen van de status hiervan. 
Deze punten geven aan wat de facilitaire organisatie zelf kan doen om de kans op het bieden van een 
toegevoegde waarde aan de klant te vergroten. 

3.6 Wat zou Centrale Diensten kunnen doen ? 

In dit gedeelte van het hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de mogelijkheden die Centrale 
Diensten heeft om werkelijk iets te gaan doen op basis van de bevindingen die in de vorige paragrafen 
aan de orde zijn geweest. Hiertoe wordt er een realisatie-ontwerp gemaakt. Hierbij wordt onderscheid 
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gemaakt in verschillende activiteiten: intern gericht en extern gericht. De intern gerichte activiteiten 
zorgen ervoor dat de organisatie van Centrale Diensten er klaar voor is om relatiebeheer in de praktijk 
te gaan brengen (implementatiefase). De extern gerichte activiteiten zorgen ervoor dat ook de klanten 
weten wat ze kunnen verwachten. 

3.6.1 Activiteiten intern gericht 

1. Commitment binnen het Management-team: 
Een eerste vereiste voor het mogelijk implementeren van relatiebeheer binnen Centrale Diensten is 
het commitment binnen het Management-team. Wanneer men hier niet overtuigd is van de 
toegevoegde waarde en de noodzaak om te werken aan structurele klantencontacten, zal het nooit 
goed van de grond komen. Op dit moment heerst de indruk dat men binnen het Management-team 
van Centrale Diensten open staat voor ideeen om de relatie met de klanten te gaan ontwikkelen. 
Het starten van een afstudeeropdracht in die richting is al een duidelijk teken van het feit dat met 
hier aandacht aan wil besteden. Het afstudeerrapport kan gezien worden als een adviesstuk met 
betrekking tot een verbetering van de klantgerichtheid met behulp van relatiebeheer. Vervolgens 
kan het Management-team vanuit de doelstellingen die ze voor ogen heeft een beslissing nemen 
over de uiteindelijke opzet. 

2. Verdeling van taken en verantwoordelijkheden: 
Vanuit de opzet voor relatiebeheer kunnen de taken en verantwoordelijkheden van de 
verschillende betrokkenen bepaald worden. Vanaf het Management-team tot aan de medewerkers 
van de Bewonersservice moet het duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor welke contacten. 
Dit hangt af van de manier waarop de klanten gesegmenteerd gaan warden: wie zijn de 
aanspreekpunten binnen de top van de bankorganisatie, wie zijn de beslissers en 
budgetverantwoordelijken waar Regie zich op gaat richten en welke vertegenwoordigers van 
klantengroepen zijn de aanspreekpunten voor de Service managers Bewonerdiensten en Logistiek. 
Voor Bewonersservice geldt dat deze door de klanten zelf benaderd warden en dus geen vaste 
aanspreekpunten zullen hebben. 
Er is tijdens het afstudeeronderzoek getracht om een ontwerp te maken voor een klanten
segmentatie. Dit gaat echter teveel in detail en kan veel beter door de relatiebeheer-functies zelf 
kan worden bekeken. Het Management-team zal zich bijvoorbeeld gaan richten op personen uit de 
divisieleiding (de "directeuren generaal"). Binnen Regie zal uitgemaakt moeten warden welke 
regisseur welke klantengroep benadert en wie dan ~et aanspreekpunt wordt binnen die 
klantengroep. Het onderscheid in Regie Bewonersdiensten en Regie Logistiek zou geen effect 
moeten hebben op deze beslissing. In principe moet elke regisseur - maar dit geldt voor alle 
medewerkers van Centrale Diensten - de gehele facilitaire organisatie kunnen vertegenwoordigen. 
Wei kan het praktischer zijn wanneer de regisseur logistiek zich op die klantengroepen richt waar 
de logistieke faciliteiten van groot belang zijn voor de business van de klant. Dit is ook van 
toepassing op de situatie bij Service management. De Service manager bewonersdiensten zal zich 
richten op vertegenwoordigers van de klantengroepen binnen zijn gebouwencluster. De Service 
manager logistiek zal zich vervolgens richten op die vertegenwoordigers van klantengroepen 
waarvoor de logistieke faciliteiten een belangrijke rol spelen. 

3. Vermijden van overlap in de communicatie 
Het is belangrijk dater geen onnodige "overlap" in de klantencontacten bestaat (verschillende 
relatiebeheer-functies spreken met dezelfde contactpersoon). Dit wordt duidelijk als alle 
klantencontacten in kaart gebracht warden . Er is een afstemming over de klantencontacten nodig 
tussen de verschillende relatiebeheer-functies, waarbij eventuele overlap maar ook mogelijke 
"gaten" zichtbaar warden (klantengroepen waarmee nog geen contact is). 

4. Opstellen en beheren van klantenprofielen 
Het is natuurlijk niet zo dater nog nooit contact is geweest met de klanten. Het is dan ook van 
belang om de bestaande kennis van klanten te inventariseren bij het Management-team, Regie, 
Service management, maar ook bij de diensten. Deze informatie kan als basis dienen voor de op te 
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stellen profielschetsen van de klanten. In paragraaf 3.4.2 is reeds aan de orde geweest uit welke 
informatie een profielschets kan bestaan. Het is belangrijk om deze klantenprofielen ook ergens in 
de organisatie te beheren. Dit zou bij de Service managers kunnen gebeuren. Deze hebben de 
hoogste frequentie in klantencontact en moeten op de hoogte zijn van alle afspraken die met de 
klanten zijn gemaakt, om de vragen van klanten te kunnen beantwoorden. 

5. Doe/ en opzet communiceren naar a/le medewerkers 
Yoordat begonnen wordt met de werkelijke implementatie van relatiebeheer is het van belang dat 
de doelstellingen en het relatiebeheer-concept goed gecommuniceerd worden naar alle 
medewerkers van de organisatie. Uit interviews met een organisatie waar relatiebeheer in de 
praktijk is gebracht, bleek dat deze stap zeer essentieel voor de acceptatie van het benodigde 
veranderingsproces door de eigen medewerkers. Onwetendheid en scepsis kunnen weerstand tegen 
verandering veroorzaken en het succes van relatiebeheer alleen maar tegenwerken. 
Er zijn twee manieren onderscheiden waarop de communicatie zou kunnen plaatsvinden: 
I. Een nieuwsbrief naar alle medewerkers van Regie, Service management, Bewonersservice en 

de interne diensten, waarin de opzet en de doelstellingen uiteen gezet worden. 
2. Een bijeenkomst of workshop voor alle medewerkers waarbij de doe I en en opzet van 

relatiebeheer aan de orde komen en vragen of onduidelijkheden kunnen worden toegelicht. 
Deze laatste manier biedt de meeste mogelijkheden met de medewerkers te discussieren te ze te 
overtuigen van het belang van relatiebeheer voor de facilitaire organisatie. 

3.6.2 Activiteiten extern gericht 

1. Uitdragen van het beleid en de opzet van relatiebeheer: 
Niet alleen zou er gewerkt moeten worden aan het informeren van de eigen medewerkers, ook de 
klanten moeten op de hoogte gebracht worden van de voorgenomen activiteiten van de facilitaire 
organisatie. Het is vooral belangrijk om de voordelen van relatiebeheer voor de klant te 
benadrukken. Dit kan op verschillende manier gebeuren: 
I . Het informeren van de klantengroepen kan gecombineerd worden met de gelegenheid waarbij 

de relatiebeheer-functies de klant benaderen om kennis te maken en afspraken vast te leggen. 
2. Het zou wellicht nog beter zijn om de contactpersonen binnen de klantengroepen vooraf al 

schriftelijk te informeren over de nieuwe weg die de facilitaire organisatie in is geslagen ten 
behoeve van de verbetering van de klantgerichtheid. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren 
door het opstellen van een informatiebrochure, waarin relevante informatie wordt gegeven 
over het beleid van de facilitaire organisatie, de implementatie van relatiebeheer die 
voorgenomen is en de voordelen die dit voor de klanten biedt. 

Door het informeren van de klanten weten deze wat ze kunnen verwachten van Centrale Diensten. 
2. Afspraken met k/anten: 

Vervolgens kan de klant benaderd worden om eens nader met elkaar kennis te maken (voor zover 
er nog niet eerder contact is geweest). De relatieverantwoordelijke kan deze ontmoeting meteen 
gebruiken om de profielschets van de klant aan te vu lien en eventueel zelfs aan de klant voor te 
leggen ter verificatie. Ook kan tijdens de kennismaking overleg plaats vinden omtrent de 
frequentie van gesprekken en de vervolgafspraken. 

3. Nu/meting: 
Om over enige tijd een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit en toegevoegde waarde van 
relatiebeheer in de praktijk, is het wenselijk om v66r de implementatie een nulmeting te houden 
met betrekking tot de klanttevredenheid. Deze meting zou enerzijds gericht kunnen zijn op de 
tevredenheid van de klanten met de facilitaire ondersteuning en anderzijds op de klantgerichtheid 
van het dienstverleningsproces (weet de klant de weg binnen Centrale Diensten, weet de klant wat 
er allemaal mogelijk is, zou de. klant advies willen hebben voor de facilitaire ondersteuning etc.) 
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3.6.3 lmplementatie 

Deze stap geeft aan dat het relatiebeheer nu werkelijk "gaat lopen". De gesprekken met klanten 
vinden plaats en er is intern overleg over de voortgang, de verkregen klanten-informatie en de te 
ondernemen acties. 
Naast de implementatie van relatiebeheer, kan er gelijktijdig worden gewerkt aan verdere verbetering 
van de klantgerichtheid van de organisatie. De klantgerichtheidsbarometer van Intermediair (zie 
bijlage 3.2) geeft aan dat Centrale Diensten zich bevindt in het initiatie-stadium van klantgerichtheid. 
Dit betekent dat er nog heel wat verbeterd kan worden. Het is zaak dat binnen het Management-team 
de uitkomsten van de "barometer" besproken worden en leiden tot concrete doelstellingen ( een van de 
aanbevelingen uit de klantgerichtheidsbarometer van 1997!) en verbeteringsplannen. Voorbeelden 
hiervan kunnen zijn: 
• Meer dan 50% tevreden klanten binnen een bepaalde tijd; 
• Binnen bepaald aantal maanden een klachtenregistratie operationeel bij alle Bewonersservices; 
• Opzetten van een databank met klantenprofielen en -informatie; 
• Onderwerpen van facilitaire processen (post, huisvesting etc.) aan een grondige evaluatie op 

punten als klantgerichtheid, effectiviteit, efficiency en flexibiliteit. 
(Opmerking: er is reeds een stage-opdracht geformuleerd om de kwaliteit van het verhuisproces te 

verbeteren door het in kaart te brengen en aan de ISO-procedures te onderwerpen) 

3.6.4 Evaluatie 

Wanneer er enige ervaring is opgedaan met de praktijk van relatiebeheer, zou na bijvoorbeeld een half 
jaar de eerste evaluatie kunnen plaatsvinden. Hierbij kan gekeken worden in hoeverre de 
doelstellingen van de verschillende relatiebeheer-functies ook daadwerkelijk tot z'n recht komen. 
Ook de aanpak in de benadering van de klant zou geevalueerd kunnen worden en men kan proberen 
enige succesjes van relatiebeheer te benoemen. Het is vooral interessant om bij de klanten te 
evalueren of het relatiebeheer hen enige toegevoegde waarde heeft geboden. 

Na een eerste evaluatie zou vervolgens ieder jaar een evaluatie van het relatiebeheer-concept kunnen 
plaatsvinden. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat de praktijkervaringen steeds vergeleken 
worden met de oorspronkelijke opzet en doelstellingen en leiden tot verbeteringen. 

Naast een evaluatie van het relatiebeheer zou elk jaar ook de klantgerichtheidsbarometer uit 
lntermediair gebruikt kunnen worden om te verifieren of er al enige verbetering waarneembaar is in 
de klantgerichtheid van Centrale Diensten. De uitkomsten hiervan kunnen telkens weer leiden tot 
nieuwe ideeen om aan de klantgerichtheid van de organisatie te werken . 

Afsluiting case-study 

In dit hoofdstuk is de case-study bij Centrale Diensten aan bod gekomen. De verschillende 
hoofdvragen zijn in de voorgaande paragrafen aan de orde geweest. Als eindconclusie kan gemeld 
worden dat het relatiebeheer-concept, zoals het in het tweede hoofdstuk werd gepresenteerd, goed 
aansluit op de organisatie van Centrale Diensten. De doelstellingen van de verschillende functies 
binnen het besturingsconcept zijn overeenkomstig met die van de relatiebeheer-functies. Een 
opmerkelijk punt is dat het besturingsconcept van Centrale Diensten reeds in 1992 vormgegeven en 
toch nog steeds niet werkt zoals destijds beoogd. Het is nu dan ook zeer belangrijk dat er prioriteiten 
worden gesteld om vooral de contacten met de klanten te gaan ontwikkelen. Het heeft de organisatie 
veel tijd gekost om de dienstverlening op de gewenste manier op te zetten en de verantwoordelijk
heden duidelijk af te bakenen. 
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Het relatiebeheer-model heeft Centrale Diensten nieuw inzicht gegeven in de samenhang tussen de 
verschillende functies. De verantwoordelijkheden met betrekking tot de communicatie met de klanten 
en de bijdrage van de functies aan een klantgerichte besturing worden duidelijk gemaakt. 
In het laatste hoofdstuk zullen de leerpunten uit de case-study voor een facilitaire organisatie in het 
algemeen worden besproken. 
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Hoofdstuk 4: Algemene toepassing 

lnleiding 

In dit laatste hoofdstuk zal de slotbeschouwing van het afstudeeronderzoek plaatsvinden. In paragraaf 
4.1 zal een nuancering plaatsvinden van het theoretisch kader naar aanleiding van de resultaten van de 
case-study hetgeen leidt tot een definitieve versie van het besturingsmodel voor een klantgerichte 
facilitaire organisatie. In paragraaf 4.2 zal dit nogmaals plaatsvinden voor het relatiebeheer-model. 
Tot slot zal in paragraaf 4.3 aandacht besteed warden aan de toepasbaarheid van de bevindingen uit 
het onderzoek op een facilitaire organisatie in het algemeen. 

4.1 Nuancering van het theoretisch kader 

In paragraaf 2.4 werd het theoretisch kader beschreven dat aangeeft over we Ike besturingsprincipes 
een facilitaire organisatie zou moeten beschikken om te spreken van een klantgerichte organisatie. 
Relatiebeheer werd hierin opgenomen als waarnemingsinstrument om optimaal te kunnen reageren en 
anticiperen op ontwikkelingen en trends binnen het klantengebied. In de case-study werd vervolgens 
onderscheid gemaakt tussen relatiebeheer op verschillende niveaus. Daaruit bleek dat de onderste 
twee niveaus (Bewonersservice en Service management) vooral werken aan het zo tlexibel mogelijk 
reageren op de korte termijn. Er wordt gewerkt binnen het huidige pakket van diensten. Afwijkingen 
tussen de specificaties van de dienstverlening en de werkelijke dienstverlening - enerzijds door de 
klant ervaren en anderzijds op basis van registratie - kunnen voor het facilitair management 
aanleiding zijn tot het nemen van corrigerende maatregelen. Het relatiebeheer op de twee onderste 
niveaus zal dus vooral een toegevoegde waarde kunnen bieden aan de reagerende zijde van het 
theoretisch kader. 

De bovenste twee niveaus van relatiebeheer (Regie en het Management-team) blijken vooral een 
toegevoegde waarde te kunnen bieden in het volgen van de klantverwachting op de wat langere 
termijn en het inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen binnen de klantenpopulatie. Bovendien 
beschikt men op deze niveaus over de middelen om de dienstverlening werkelijk af te stemmen op 
hetgeen de klanten verwachten: het beheer van de contracten en de beleidsontwikkeling vinden op 
deze niveaus plaats. Het relatiebeheer dat valt onder verantwoording van Regie respectievelijk het 
Management-team zal dus vooral een toegevoegde waarde bieden als "waarnemingsinstrument" aan 
de anticiperende zijde van het theoretisch kader. 

De nuancering van het theoretisch kader bestaat in eerste instantie uit het aangeven van de 
toegevoegde waarde van de verschillende relatiebeheer-functies (zie figuur 4.1 ). De arcering geeft aan 
welke relatiebeheer-functies in het betreffende gedeelte van het theoretisch kader een toegevoegde 
waarde bieden. 

Een tweede nuancering van het theoretisch kader wordt bereikt door nogmaals te kijken naar het 
referentiekader voor de vergelijkingsacties. Aan zowel de anticiperende als de reagerende zijde van 
het model vindt een vergelijking plaats van de "waamemingen" met het beleid, de normen en 
contracten. Uit de case-study bleek dat het referentiekader van Service management en 
Bewonersservice wordt gevormd door het huidige pakket van diensten. De huidige contracten vormen 
het uitgangspunt voor beide functies, van waaruit de klant zo goed mogelijk bediend wordt. 
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Het beleid wordt als referentiekader gebruikt door Regie en het Management-team. Aan de 
anticiperende zijde van het model komt men namelijk tot aanbevelingen voor vernieuwende 
maatregelen. Regie vangt de signalen op van de door de klant gewenste faciliteiten die nog niet 
binnen het huidige dienstverleningspakket vallen, en bekijkt in hoeverre deze wensen passen binnen 
het beleid van Centrale Diensten. Dit kan aanleiding vormen voor discussies met het Management
team over beleidsontwikkeling. De vernieuwende maatregelen hebben effect op het beleid, de normen 
en de contracten, waardoor de facilitaire dienstverlening uiteindelijk verbeterd kan worden. Deze 
nuancering van de theorie heeft tot gevolg dat het blokje "beleid, normen en contracten" aangepast 
wordt. 

Tijdens de case-study bleek dat de term "normen" uit het theoretisch kader niet geheel duidelijk was. 
Hieronder worden de normen en waarden verstaan die binnen de organisatie !even. Dit is een 
psychologische factor die een rol speelt bij de dienstverlening aan de klanten . Als voorbeeld hiervan 
kan genoemd worden het voeten vegen bij binnenkomst, het krijgen van een kopje koffie tijdens het 
wachten etc. Deze normen worden apart genoemd omdat niet alles vastgelegd kan worden in de 
contracten met de dienstverleners en de taken en verantwoordelijkheden voor het facilitair personeel. 
De normen en waarden gelden voor de gehele facilitaire organisatie en maken dus deel uit van het 
referentiekader voor zowel de anticiperende als de reagerende zijde van het theoretisch kader. 

Wanneer bovenstaande nuanceringen worden verwerkt in het theoretisch kader, kan deze als volgt 
word en weergegeven: 
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jiguur 4.1: De besturingsprincipes voor een k/antgerichte facilitaire organisatie 

Na het verwerken van de aanpassingen in het theoretisch kader naar aanleiding van de case-study is 
heeft het kader nu zijn definitieve vorm aangenomen. De validiteit van het kader werd onderzocht 
door het te vergelijken met een bestaand model uit de literatuur, het SERVQUAL model (bijlage 2.3). 
De definitieve versie van het theoretisch kader geeft een antwoord op de algemene vraagstelling voor 
het afstudeeronderzoek, die als volgt luidde: "Welke besturingsprincipes liggen ten gronds/ag aan de 
k/antgerichtheid van eenfacilitaire organisatie?" 
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Het theoretisch kader geeft antwoord op deze vraag door onderscheid te maken tussen verschillende 
elementen in de besturing van een facilitaire organisatie en de verbanden tussen deze elementen te 
beschrijven. 

4.2 Nuancering van het relatiebeheer-model 

Het relatiebeheer-model geeft inzicht in de verschillende relatiebeheer-functies binnen een facilitaire 
organisatie en de kanalisering van de klantencontacten die dit tot gevolg heeft (voor model zie figuur 
2.5; pagina 23). Het uitgangspunt hierbij is dat elke klant een gesprekspartner dient te hebben op een 
gelijkwaardig niveau. Voor het onderscheid tussen de verschillende niveaus binnen de klant
organisatie werd gebruik gemaakt van de indeling van Braat (clients, customers en consumers). In de 
case-study bij Centrale Diensten bleek echter dat deze indeling geen kanalisering van de 
klantencontacten tot gevolg had, waardoor de indeling van Braat niet bruikbaar bleek. Een reden 
hiervoor kan zijn dat de context waarbinnen de indeling van Braat tot stand is gekomen, verschilt van 
de context waarbinnen de case-study is uitgevoerd. 
Braat is tot zijn indeling gekomen bij het beschrijven van de ontwikkelingen in het facility 
management voor grote organisaties. Hij beschrijft de bewustwording dater niet een klant is (de 
opdrachtgever), maar een veel complexere klantstructuur. Hierbij wordt de klant ingedeeld in een van 
de drie categorieen op basis van het hierarchisch niveau in de organisatie, waarbij elke categorie een 
andere verantwoordelijkheid en behoefte heeft. 
Binnen de context voor de case-study vindt er een segmentatie plaats ten behoeve van de structurering 
van de communicatie met de klant-organisatie. De communicatie met de klanten is onderwerp
gedreven. Dit houdt in dat de facilitaire organisatie, afhankelijk van het onderwerp, de ene keer te 
maken heeft met een klant van een hoger hierarchisch niveau en de andere met een klant op een lager 
niveau. Waar het om gaat is dat de klant in de communicatie een bepaalde rol speelt. Een klant kan 
vervolgens meerdere rollen spelen: die van bewoner, vertegenwoordiger, beslisser of topfunctionaris. 
Schematisch kan het verschil tussen de indeling van Braat en de indeling binnen de case-study als 
volgt worden weergegeven: 

0 
lndeling naar: Braat (1996) Eigen indeling van klanten 

figuur 4.2: twee soorten inde/ingen van klanten 

De indeling van Braat is "uitsluitend"; dat wil zeggen dat een klant slechts in een groep kan worden 
ingedeeld. De indeling uit de case-study daarentegen is "overlappend": een topfunctionaris kan ook 
de rol van een beslisser, vertegenwoordiger of bewoner aannemen (maar een bewoner kan niet per 
definitie de rol van een topfunctionaris aannemen!). In de case-study bleek dat deze indeling goed 
bruikbaar is voor het kanaliseren van klantencontacten. 
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Het relatiebeheer-model maakt onderscheid tussen vier functies. Deze hebben elk een eigen 
doelstelling bij het communiceren met de klanten. Doordat deze doelstellingen elkaar aanvullen kan 
de communicatie met de klanten op een gestructureerde manier aangepakt warden. Wanneer er 
nogmaals naar de vier relatiebeheer-functies wordt gekeken, blijkt dat het onderste niveau van het 
model (Bewonersservice) niet echt een actieve houding ten opzichte van de klant heeft, in 
tegenstelling tot de andere relatiebeheer-functies. Het is een eerste aanspreekpunt voor de klant, dat 
pas in actie komt na een melding of klacht van een klant. Het ondersteunde karakter wordt vooral 
gevormd door het ter beschikking stellen van klanten-informatie met behulp van een registratie
systeem. Het niveau van Bewonersservice vormt in feite de basis voor de andere relatiebeheer
functies. Een facilitair registratiesysteem is echter we! een voorwaarde om de ondersteunende functie 
optimaal te kunnen uitvoeren. 
Een algemeen model voor relatiebeheer wordt hieronder gegeven. De termen zijn weer in algemene 
bewoordingen neergezet, en er is rekening gehouden met de rol die de klanten kunnen aannemen. 

Relatiebeheer-tunctie 

Executive involved 

Relationship manager 

Account manager 

Service desk 

facilitaire organisatie 

figuur 4.3: relatiebeheer-model 

< ---- -;> 

<- --- -;> 

< ---- -;> 

< ---- -;> 

klant-organisatie 

Roi die de klant aanneemt: 

Top 

Beslissers / betalers 

Vertegenwoordigers 
van klantengroepen 

Bewoners 

De doelstelling van het onderzoek (zie paragraaf I .4) was om Centrale Diensten - uitgaande van het 
bestaande concept van dienstverlening en organisatiestructuur - praktische aanbevelingen te geven om 
beter inzicht te verkrijgen in de klanten en hun wensen, om zo te komen van een ad-hoc tot een 
systematische klantgerichte dienstverlening. In de beschrijving van de case-study bij Centrale 
Diensten in hoofdstuk 3 is de toepasbaarheid van de theorie in een praktijksituatie getoetst. Hierbij 
zijn enkele aanbevelingen gedaan aan de organisatie om de toegevoegde waarde van relatiebeheer tot 
zijn recht te laten komen. Een van deze aanbevelingen is het indelen van de klanten op de wijze die 
eerder in deze paragraaf is weergegeven. Verdere aanbevelingen zijn gedaan in de vorm van het 
beschrijven van de randvoorwaarden en stimulerende factoren voor relatiebeheer en het maken van 
een realisatie-ontwerp. Dit realisatie-ontwerp geeft aan welke activiteiten ondemomen zouden moeten 
warden om te komen tot een situatie waarbij relatiebeheer in de praktijk is gebracht en werkelijk een 
toegevoegde waarde kan bieden. Uit het bovenstaande volgt dat de doelstelling van het onderzoek 
bereikt is. 

4.3 Toepassing op facilitaire organisaties in het algemeen 

De woorden "klanten", "relaties" en "klantgerichtheid" warden regelmatig in de literatuur genoemd, 
ook in de context van facilitaire organisaties. De vraag is echter of het bij het noemen van de woorden 
blijft, of dat facilitaire organisaties er daadwerkelijk iets mee zouden kunnen. Na het toetsen van de 
theoretische bevindingen in de praktijksituatie van Centrale Diensten is het interessant om na te gaan 
in hoeverre de conclusies van het afstudeeronderzoek bruikbaar zijn binnen andere facilitaire 
organisatie. Hier ligt de volgende vraag aan ten grondslag: 
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"Is re/atiebeheer een modeverschijnsel of een noodzaak voor eenfacilitaire organisatie?" 

In dit rapport heb ik getracht inzichtelijk te maken dat facilitaire organisaties zeker iets met 
relatiebeheer kunnen bereiken. Het besef groeit langzaam dat de klanten het bestaansrecht vormen 
van de organisatie. Dit houdt in dat deze klanten ook een belangrijke rol zouden moeten spelen in de 
besturing van de organisatie. In paragraaf 1.1.2 is aangegeven dat het organisatie -type "facilitair 
bedrijf' steeds meer voorkomt (een marktorganisatie met produkt- en capaciteitsfunctie). Dit houdt in 
dat de klant steeds meer inbreng heeft in hetgeen er aan faciliteiten wordt aangeboden. Dit geldt niet 
zozeer voor de standaard faciliteiten, waarvoor regels vastgelegd door de een beleidsorgaan (Raad 
van Bestuur of directie), maar we! voor de klantspecifieke faciliteiten. Deze specifieke ondersteuning 
zou de klant ook elders kunnen aanwenden. Wanneer alle klanten dit zouden doen, heeft dit een 
onbeheersbare, inefficiente organisatie tot gevolg. Voor de facilitaire organisatie is het dus van belang 
om professionaliteit uit te stralen en een relatie op te bouwen met de klanten. Relatiebeheer kan 
hierbij een toegevoegde waarde bieden. Door het opbouwen van een relatie met behulp van 
relatiebeheer wordt er een band geschapen tussen de facilitaire en de kemorganisatie. Vanuit deze 
lange-termijn relatie kan relatiebeheer een meerwaarde bieden voor de klanten en voor de besturing 
van een facilitaire organisatie. De klanten krijgen de gelegenheid om aan te geven met welke 
problemen ze te maken hebben bij de uitvoering van hun werk. De facilitaire organisatie kan 
vervolgens deze informatie gebruiken om de dienstverlening beter af te stemmen op hetgeen de 
klanten nodig hebben. De meerwaarde voor de besturing van de facilitaire organisatie ligt in het feit 
dat relatiebeheer de organisatie kan voorzien van informatie op basis waarvan er gereageerd maar ook 
geanticipeerd kan worden. Op die manier beschikt de facilitaire organisatie over de middelen om 
vandaag, maar ook in de toekomst een bijdrage te leveren aan de resultaten van de totale 
ondememing. 

Vooral het anticiperende vermogen is - concluderend uit enige exteme interviews (zie bijlage 2.4) -
bij veel facilitaire organisaties nog niet terug te vinden. De reden hiervoor is mijns inziens is dat een 
facilitaire organisatie vaak niet als een business partner wordt gezien (doordat men zich niet als 
business partner profileert) en hierdoor geen gelegenheid krijgt om invloed uit te oefenen op 
beslissingen in de kemorganisatie. Wanneer men echter tijdig op de hoogte is van de mogelijke 
ontwikkelingen binnen de kemorganisatie heeft de facilitaire organisatie de mogelijkheid om hier 
rekening mee te houden en kunnen de facilitaire kosten zo laag mogelijk gehouden worden. 

Voor de facilitaire organisatie is het belangrijk om bij de klanten duidelijk te maken wat zij voor hen 
kan betekenen. Relatiebeheer kan worden ingezet als middel om de communicatie met de klanten 
gestnictureerd aan te pakken en een band met de klanten op te bouwen waardoor er voor beide 
partijen een gunstige situatie wordt gecreeerd. Enerzijds leert de klant de facilitaire organisatie en 
haar mogelijkheden beter kennen. Anderzijds krijgt de facilitaire organisatie een beter inzicht in de 
klanten en is hierdoor beter in staat om de klanten adviezen te geven met betrekking tot de benodigde 
faciliteiten. Deze gunstige situatie voor beide partijen zorgt ervoor dater een positieve bijdrage 
geleverd kan worden aan de produktiviteit van de totale ondememing. 
In bijlage 4.1 wordt aandacht besteed aan de manier waarop een facilitaire organisatie die 

ge"interesseerd is in de vraag op welke manier relatiebeheer vorm kan krijgen binnen de eigen 
organisatie, te werk kan gaan. Hiertoe wordt een stappenplan gepresenteerd dat kan dienen als een 
houvast bij het veranderingsproces. 

De vraag die aan het begin van deze paragraaf werd gesteld is beantwoord in de bovenstaande 
alinea's. Relatiebeheer is mijns inziens een pure noodzaak voor een facilitaire organisatie. Enerzijds 
omdat het de facilitaire organisatie de benodigde informatie verschaft ten behoeve van een 
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klantgerichte dienstverlening. Anderzijds om niet als een kostencentrum te warden gezien maar als 
een business partner die bijdraagt aan de resultaten van de totale ondememing. 

Hiermee is direct een volgende onderzoeksvraag gerezen: "Op welke manier kan eenfacilitaire 
organisatie haar bijdrage aan de resultaten van de totale onderneming inzichtelijk maken ?". 

Pas als hier een antwoord op is verkregen, kan een facilitaire organisatie haar bestaansrecht met harde 
bewijzen onderbouwen. Dit is echter een lastig vraagstuk. Het is hierbij noodzakelijk om inzicht te 
krijgen in de bijdrage van de facilitaire ondersteuning aan het nuttig gebruik van de capaciteiten van 
de kemorganisatie. Bij het vaststellen van de mogelijke opbrengsten van relatiebeheer rees dezelfde 
vraag. Het is nu slechts mogelijk om de opbrengsten te beschrijven in kwalitatieve termen. Het blijft 
hiermee een "gevoel" dat moeilijk hard te maken is. Bovenstaande onderzoeksvraag verdient dus de 
nodige aandacht. Misschien is dit een interessante opdracht voor een volgende afstudeerder ! 

Voor nu kan gesteld warden dat de vraag op de voorkant van dit rapport, geen vraag meer is. 
Relatiebeheer kan een grate bijdrage leveren aan de klantgerichtheid van een facilitaire organisatie. 
Daarbij gaat het uiteindelijk allemaal om het verbeteren van de klantgerichtheid door middel van: 

Reageren en Anticiperen ! 
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Bijlagen 

Bijlage 1.1: Typeringen van een facilitaire organisatie 

Van Duren (1996) 

In een artikel in het Facility Management Magazine van oktober 1996 beschrijft Van Duren het 
onderstaande continuum voor facilitaire organisaties: 

politieagent --~ interne dienst 1--~ facilitair bedrijf 1--~L moneymaker I 

--1ij~ 

Continuum voor facilitaire organisaties 

De vier typeringen worden als volgt toegelicht: 

Politieagent: 

Interne dienst: 

Faci/itair bedrijf 

Moneymaker: 

De facilitaire organisatie is een I 00% dicterende dienst, die eenzijdig bepaalt 
welke diensten ze voert, welk assortiment en welk serviceniveau gehanteerd 
wordt. Een klant van een dergelijke dienst is gereduceerd tot afnemer van 
voorgeschreven zaken volgens strakke protocollen 
Deze facilitaire organisatie voert opdrachten van hoogste baas uit en heeft een 
sterk toetsende rol als het gaat om het honoreren dan wel afwijzen van 
bepaalde klantvragen. Afnemers zijn collega's, (nog) geen klant. 
Deze facilitaire organisatie is een klantgerichte dienstverlener en is 
accountable voor goede kwaliteit en !age uitvoeringskosten. Het facilitair 
bedrijf opereert professioneel en hanteert normen, richtlijnen, kengetallen en 
standaards. Tevens adviseert het facilitair bedrijf haar klanten om op een 
evenwichtige manier met de beschikbare voorzieningen en faciliteiten om te 
gaan. 
Deze facilitaire organisatie laat zich leiden door de slogan "u vraagt, wij 
draaien". De eigen omzet en winst is leading. De moneymaker voelt zich niet 
verantwoordelijk voor het wel en wee van haar afnemers. In plaats van 
besparingsinitiatieven praat een dergelijke leverancier met afnemers over 
omzet-verhogende noviteiten. 

De vraag bij bovenstaande typeringen is of een facilitaire organisatie die acteert als een politieagent 
wel enig bestaansrecht heeft. Een facilitaire organisatie zal namelijk altijd een ondersteunende functie 
uitvoeren, waarbij de kernorganisatie zal aangeven op welke manier zij ondersteund wenst te worden. 
De term "politieagent" (toetser en uitvoerder van regels van opdrachtgever) is dus meer van 
toepassing op de beschrijving van een interne dienst. De meest bruikbare typeringen worden dan: 
interne dienst, facilitair bedrijf en moneymaker. 
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Bijlage 1.4: 
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Bijlage 1.5: Organisatiestructuur Centrale Diensten 
(1997) 

lnkoopmanagement 

Regie Concern 
lnkoop 

Regie Bewonersdiensten 

Regie Logistiek & comm. 

"ABNAMRO 
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Bijlage 2.1: SERVQUAL-model 

Parasuraman, Zeithaml & Berry ( 1985): 

,---- -~ 

I
' Mond-tot-~o~d 
. commumcaue 

---- - --- - - - )> 

- '-

O/ENSTVEFKLENER 

gap 1 

Persoonlijke 
wensen 

i 
y 

Verwachting 

Ervaringen 
uit verleden 

van de dienst ioa' 1-------- -

gaps 

Perceptie van 
de dienst 

- -,- - -

I 

I 
Feitelijke levering I - - - _gap 4 - - - -> 

van de dienst I 

' gap3 
I 

Vertal ing perceptie 
in specificatie 

gap2 j 

I 
Management-

i 
I r 
I 

Exteme 
communicatie 

' ___ _ ___ __ ___ __ _ - perceptie v/d 

I klantverwachtingen 

_ ~ Gap 

___. Toestandsovergang ' 

Het model beschrijft de verhouding tussen een klant en een dienstverlenende organisatie. De 
klanttevredenheid wordt volgens de auteurs bepaald door de vergelijking tussen de verwachting en de 
perceptie van de klant. 
Factoren van invloed op de verwachting van de klant met betrekkjng tot een dienst: 

Mond-tot-mond communicatie: 

Persoonlijke wensen: 

Ervaringen uit het verleden: 

Het contact met collega's waarbij gesproken wordt over de 
facilitaire dienstverlening; 
Wensen die voortkomen vanuit de klant als "deelnemer in de 
maatschappij"; 
Eerdere ervaringen van de klant met de dienstverlener. 

De verschillende "gaps" in het model warden toegelicht in de hoofdtekst. 
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Bijlage 2.2 Beweging in de klantverwachtingen 

De verwachting van de klant wordt - volgend uit het SERVQUAL-model - be"invloed door een aantal 
factoren. Het SERVQUAL-model besteed echter geen aandacht aan de ontwikkelingen in de 
klantverwachting. Deze zijn namelijk niet statisch; er zit een voortdurende beweging in de 
verwachtingen van de klant en de factoren die hieraan ten grondslag liggen. 

Wouters en Monhemius ( 1997) beschrijven deze bewegingen met behulp van het KANO-model. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen parameters die elk een eigen invloed hebben op 
de klanttevredenheid: 
l . Expected services: dit zijn zaken die voor de klant vanzelfsprekend zijn (bv. beschikbaarheid van 

koffie, computer met benodigde software, schone kamer en bureau etc.). Dit type parameter 
be"invloedt de klanttevredenheid negatief als de verwachtingen niet vervuld worden (zgn. 
dissatisfiers) 

2. Specified services: zaken die overeengekomen zijn in contracten met de dienstverlener. 
Afhankelijk van de waargenomen dienst wordt de klanttevredenheid door deze parameters 
positief of negatief be"inv loed (zgn. satisfiers) 

3. Unexpected services: de dienstverlener levert een onverwacht hoge prestatie. Dit type parameter 
kan een grote positieve invloed hebben op de klanttevredenheid (zgn. customer delight). 

Delight 
Quality 

Expected 
Quality 

Specified 
Quality 

Future trends 

Past problems 

Wouters en Monhemius geven de ontwikkelingen in de tijd binnen de dienstverlening aan: een 
parameter die nu tot de customer delight factoren behoort, kan in de (nabije) toekomst tot de satisfiers 
of zelfs dissatisfiers behoren. Om aan de verwachting van de klant te blijven voldoen zal is het van 
belang om deze ontwikkelingen te volgen . 
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Bijlage 2.3 Valideren van het theoretisch kader 

Het theoretisch kader geeft inzicht in een klantgericht besturing van een facilitaire organisatie. 
Aangezien dit kader een eigen ontwerp is, is er altijd een kans dat er belangrijke zaken over het hoofd 
zijn gezien. Dit kan ondervangen warden door het ontwerp van het theoretisch kader te vergelijken 
met een bestaand en "geaccepteerd" model voor een dienstverlenende organisatie. Hiervoor is het 
SERVQUAL-model gekozen, omdat dit een veelvuldig onderzocht en gebruikt model is. Ondanks 
enige kritiek (*) wordt het nag steeds gezien als een bruikbaar model voor een dienstverlenende 
situatie. 

Het valideren van het eigen theoretisch kader heeft plaatsgevonden door te onderzoeken of alle 
"gaps" uit het SERVQUAL-model oak terug te vinden zijn in het theoretisch kader. Dit levert de 
volgende figuur op: 

i 
I 
I 

--/o••f,~ 
/,, . ,,' -

~" "·--------,~"-o_nn_en_~_~~l:_
1
:_~t_ra_c_te_"~r--,-!--- ·--- -

ga 1 ga 3 , .: .. . .. ,, : ''.>t·•,'._". 

klanten 

Facllltalr 
personeel 

I 
I 

' 

klanten 

Zoals aangegeven in bovenstaande figuur zijn vier gaps uit het SERVQUAL-model expliciet terug te 
vinden in het theoretisch kader: 
• Gap I geeft de mogelijke kloof tussen de verwachting van de klant en de managementperceptie 

van de facilitaire organisatie weer. 
• Gap 2 geeft de kloof weer tussen de managementperceptie van de klantverwachting en de vertaling 

in specificaties. Het beleid, de normen en de contracten weerspiegelen de managementperceptie 
van de klantverwachting. 

• Gap 3 geeft de kloof weer tussen de specificaties (beleid, normen en contracten) en het facilitair 
dienstverleningsproces (de feitelijke dienstverlening). 

• Tenslotte geeft gap 5 de kloof weer tussen de verwachting en de perceptie (waarneming) van de 
klant. 
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Gap 4 uit het SERVQUAL-model is niet expliciet terug te vinden in het model. Echter uit de 
definiering van de term "facilitair dienstverleningsproces" blijkt dat ook de communicatie met 
betrekking tot de diensten hiertoe behoort. Gap 4 bevindt zich dus binnen het blokje " facilitair 
dienstverleningsproces" . 

Uit deze vergelijking tussen de twee theoretische modellen blijkt dater geen onvolledigheid in het 
theoretisch kader kan worden bespeurd. 

Een tweede vergelijking van het theoretisch kader met een bestaand model uit de literatuur komt aan 
de orde in hoofdstuk 3. Daar wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten tussen de elementen uit 
het eigen ontwerp en de onderdelen uit de klantgerichtheidsbarometer (MSR-rapport, 1997). Ook 
hieruit zal blijken dater geen onvolkomenheden kunnen worden ontdekt in het theoretisch kader. 

(*) De kritiek op het SERVQUAL-model is vooral gericht op de bruikbaarheid van de vragenlijst die 
eraan verbonden is. De kritiek in de literatuur is echter niet gericht op het onderliggende model. 
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Bijlage 2.4: Externe interviews 

Omdat het afstudeeronderzoek bij ABN-AMRO plaatsvindt, is het referentiekader dus ook beperkt tot 
deze facilitaire organisatie. Om te achterhalen op welke manier theorie en praktijk op elkaar 
aansluiten en om het beeld van facilitaire organisaties te verruimen heeft een aantal interviews 
plaatsgevonden bij andere facilitaire organisaties. 

Tijdens deze interviews zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
1. kennismaking 
2. beschrijving verantwoordelijkheden 
3. structuur van de facilitaire organisatie 
4. wie worden als klanten beschouwd 
5. het onderscheid in soorten klanten 
6. communicatie met klanten 
7. voorleggen van modellen: SERVQUAL, relatiebeheer en eigen theoretisch kader. 
8. bespreken van herkenbaarheid en toepasbaarheid in facilitaire organisatie 

Bij de opzet van het interview is gekozen voor een tussenvorm van een gestructureerd en een 
ongestructureerd interview (Emans, 1985): er werd gewerkt met een geformuleerde beginvraag per 
onderwerp, waarna er door middel van doorvragen verder vorm aan het interview werd gegeven. 
Deze vorm van interviewen bleek het meest bruikbaar om een breder beeld te krijgen van facilitaire 
organisaties en de praktische hanteerbaarheid van de modellen uit de theorie te achterhalen. Het doel 
is om de ge"interviewde voldoende gelegenheid te geven om in eigen bewoordingen antwoord te 
geven. Het geeft de interviewer de gelegenheid om het interview in bepaalde richtingen te sturen om 
meer te weten te komen over bepaalde onderwerpen. 

De interviews hebben plaatsgevonden bij verschillende soorten facilitaire organisaties: een 
maincontractor, adviserende organisaties en interne facilitaire organisaties. 
Onderstaande tabel geeft een weergave van de organisaties en de ge"interviewde personen: 

Facilitaire organisaties: Ge"interviewde personen: 

Prisma Facilities dhr. R. Wilmes 

New Directions / Centraal Beheer dhr. H. Topee 

Nederlands lnkoop Centrum dhr. H. Fidder, dhr. W. Knoeff 

ING Facilitair Bedrijf NL mw. L. van Dijk, dhr. G. Veldhuizen, 

dhr. H. Triep 

Reaal dhr. D. van Pasen 

Universiteit van Amsterdam dhr. L. van den Heuvel 

ABP / USZO: dhr. J. van Duren 

Enkele conclusies uit deze externe interviews worden op de volgende pagina weergegeven . 
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Enkele conclusies uit externe interviews 

• Het SERVQUAL-model was voor bijna alle ge·interviewden onbekend. Bijna alien gaven als 
opmerking dat "de klant" voor een facilitaire organisatie niet bestaat. De segmentatie van klanten 
naar niveau in de organisatie (zoals Braat, 1996) werd door alle inteme facilitaire organisaties 
beaamd. Echter de maincontractor en de adviserende organisaties gaven aan zich alleen te richten 
op het hoogste niveau (de opdrachtgever). Bij een van de inteme facilitaire organisatie wordt 
onderscheid gemaakt tussen "bestuurlijke klanten" en "klanten". 

• De toevoeging van de factor "omgevingsfactoren" aan het SERVQUAL-model werd door allen 
als zinvol gezien voor facilitaire organisaties. Bijna allen gaven als toelichting dat het voor een 
facilitaire organisatie van belang is om de klant en zijn omgeving goed te kennen. 

• Het model voor relatiebeheer binnen facilitaire organisaties werd door alle gei"nterviewden 
gezien als herkenbaar en hanteerbaar in de praktijk. Voor "kleinschalige" organisaties zal het 
aantal benodigde niveaus van relatiebeheer (< 4000 werkplekken: Fidder/Knoeff) waarschijnlijk 
beperkt kunnen warden tot drie. De executive involved en relationshipmanager-functie kunnen 
dan door het hoofd van de facilitaire organisatie vervuld warden . Bij slechts twee organisaties 
was relatiebeheer expliciet in het organisatieschema zichtbaar. Bij de andere werd de 
relatiebeheer-functie toegeschreven aan bestaande functies binnen de facilitaire organisatie. De 
maincontractor en de adviserende organisatie hebben als gesprekspartners alleen de 
opdrachtgevers binnen de kemorganisaties. Hier wordt dus slechts een niveau van relatiebeheer 
gehanteerd. Voor grate organisaties is het relatiebeheer-model met vier niveaus van toepassing. 

• Uit interviews met de organisaties waar relatiebeheer expliciet aanwezig is: 
De onderwerpen die bespraken warden in gesprekken tussen de facilitaire organisatie en de 
vertegenwoordiger van de kemorganisatie hebben vaak een financiele achtergrand. Bij veel 
organisaties wordt namelijk gewerkt met directe doorbelasting van facilitaire kosten aan de 
klanten (de gebruiker betaalt). Naast de financiele onderwerpen komt oak de perceptie van de 
klant over de huidige dienstverlening aan de orde. Oak wordt oak aandacht besteed aan 
prablemen in de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. 

• Het theoretisch kader was voor alle respondenten een herkenbaar model (enkelen kenden het 
regel- en stuurmodel uit de bedrijfskunde). Een punt van kritiek was dater geen verbinding is 
gemaakt tussen de perceptie en de verwachting van de klant. Deze kritiek kan warden weerlegd 
doordat in het model beide pijlen (verwachting en perceptie) verbonden zijn met het element 
" Klanten". De meeste gei"nterviewden geven aan dat facilitaire organisaties vooral moeite hebben 
met het anticiperend vermogen. Vanuit de historie is men altijd een reactieve organisatie geweest 
waardoor de nadruk is komen te liggen op het tlexibel reageren op vragen van klanten . 

• Twee respondenten gaven aan dat het personeel van een facilitaire organisatie van grate invloed 
is_op de klantgerichtheid. Deze beide organisaties zagen het belang in van het trainen van het 
personeel in het klantgericht denken . De medewerkers leren in deze training wat hun ral in het 
praces is en dat men het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om te zorgen dat de 
dienstverlening datgene biedt wat de klant nodig heeft. Wanneer men iets constateert dat hier 
negatief op van invloed is, wordt de medewerker geacht dit aan te geven en mee te denken hoe 
het beter kan. De training is niet alleen bedoeld voor de "gezichtsbepalende" functies , maar juist 
oak voor de medewerkers "achter de schermen". 

• De meeste inteme facilitaire organisaties maken gebruik van klanttevredenheidsonderzoeken om 
de perceptie van de klant te meten. Deze onderzoeken warden meestal jaarlijks gehouden en zijn 
gericht op de mening van individuen (op a/le niveaus) in de kemorganisatie . 
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Bijlage 3.1 Thema's klankbordbijeenkomsten 

Participanten in klankbord~roep : 

Conny Rietema 
Chris van Veen 
Paul van Rosmalen 
Marjolijn Breure 
Henk Kinders 

Assistent Regisseur Bewonersdiensten 
Regisseur Logistieke & Communicatieve Diensten 
Service manager Holendrecht/ Amstelveen 
Assistent Service manager Amsterdam Zuid-oost 
Huisvesting Hoofdkantoor 

Tijdens de vier bijeenkomsten zijn onderstaande thema' s besproken: 
Toegevoegde waarde relatiebeheer 
Klantensegmentatie 
Draagvlak voor relatiebeheer (intern en bij de klant) 
Verschillende niveaus van relatiebeheer en projectie op huidige structuur 
lmplementatie aspecten (onderwerpen, timing, profiel) 

I. 
Algemene bijeenkomst waar de toegevoegde waarde van relatiebeheer aan de orde is geweest en 
gesproken is over het segmenteren van de klanten. De volgende stellingen zijn gebruikt om de 
discussies op gang te brengen. 
Stelling I: In de huidige situatie is het niet mogelijk om te anticiperen op ontwikkelingen in de 

Stelling 2: 
Stelling 3: 
Stelling 4: 

2. 

kernorganisatie. 
Relatiebeheer brengt alleen maar extra kosten met zich mee. 
Door de klantverwachting laag te houden, heb je meer tevreden klanten . 
Segmenteren is klanten in hokjes stoppen. 

De onderwerpen zijn vastgesteld na de eerste bijeenkomst en in overleg met de participanten : 
• Nieuwe segmentatie van klanten, aangezien de indeling uit de literatuur niet direct bruikbaar 

bleek. 
• Aansluiting van relatiebeheer-model op het huidige besturingsconcept . 
• Met welke factoren dient rekening gehouden te warden om relatiebeheer in de praktijk 

daadwerkelijk een toegevoegde waarde te kunnen laten bieden. 

3. 
De inrichting van het relatiebeheer-concept voor Centrale Diensten: 
• Wat zijn de doelstellingen voor de verschillende functies / niveaus. 
• Wat zijn de onderwerpen van gesprek voor de verschillende functies / niveaus. 

4. 
Overige onderwerpen, a .a .: 
• Intern overleg 
• Roi van facilitair registratiesysteem 
• Roi van Service Management Logistiek 
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Bijlage 3.2: Klantgerichtheidsbarometer 

Elke twee jaar houdt Intermediair onder de lezers een enquete naar de klantgerichtheid van hun 
organisaties. Aan de hand van IO I vragen verdeeld over de elementen Klant, Beleid, Leiderschap, 
Produkten & processen en Personeelsmanagement wordt een profiel geschetst van de klantgerichtheid 
van een organisatie . Een kopie van de enquete is opgenomen in deze bijlage. 
De uitkomsten worden beschreven in een organisatierapport, waarin de resultaten van de betreffende 
organisatie naast die van de gemiddelde organisatie uit de totale populatie en die van de top- IO van 
organisaties gezet. Op alle onderdelen kan de organisatie een indruk krijgen van de eigen prestatie. 
Deze klantgerichtheidsbarometer is binnen de organisatie van Centrale Diensten verspreid om een 
indruk te krijgen van het beeld dat intern heerst over de eigen klantgerichtheid. De gemiddelde 
resultaten hiervan zijn opgestuurd naar Intermediair (op basis van het meest voorkomende antwoord). 
De IO I vragen konden beantwoord worden met ja of nee. Bij de uitkomsten wordt het aantal ja
antwoorden van de eigen enquete vergeleken met het aantal ja-antwoorden van de gemiddelde 
populatie. 
De belangrijkste resultaten hiervan kunnen als volgt worden weergegeven: 

Onderdeel: % ja-antwoorden % ja-antwoorden 

Centrale Diensten totale populatie 

Klanten 17% 49% 

Leiderschap 33% 52% 

Beleid 40% 55% 

Produkten & processen 27% 48% 

Personeelsmanagement 42% 48% 
Emdresultaten Klantgenchthe1dsbarometer 1997 

Vooral op het onderdeel "klant" wordt beduidend lager gescoord dan de gemiddelde organisatie 
(32% verschil). In de hoofdtekst zijn de belangrijkste uitkomsten per onderdeel weergegeven. 
Op het gebied van klanttevredenheid zijn de volgende resultaten geboekt: 

Klanttevredenheid: Antwoord Gem.% ja 

Centrale Diensten Populatie 

Is meer dan 80% van uw klanten tevreden? Nee 57% 

Is meer dan 50% van uw klanten tevreden? Nee 63% 

Is de laatste 3 jaren een positieve tendens in de tevredenheid Nee 64% 
van uw klanten waar te nemen? 

Is er een duidelijk dalende lijn in het aantal klachten gedurende Nee 35% 
de laatste 3 jaren vastgesteld? 

Resu/taten met betrekkmg tot klanttevredenhe1d 

Op de volgende pagina wordt het stadium aangegeven waarbinnen Centrale Diensten zich bevindt. 
Op de daarop volgende pagina's is een kopie van de klantgerichtheidsbarometer bijgevoegd. 
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Positie in het evolutieproces van klantgerichtheid 
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is uw orga~is~tie o~\ y.,eg om doelbew~st meer klantgericht te worden, maar het 

l<an nog r ~al 'X'3{Qer :'lv'Orden doorgevoerd. De me.este kansen op succes bestaan 

wanne~?:Jtt :~~~a,.;;i#f~r,~~) ~O~f .d8. g~hele:, organi.~atie heen Wordt gedragen en 
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intermediair 24 apnl 1997 
33e 1aargang nummer 17 

Klant? Welke klant? 
/ntermedia ir haudt wederam een enquete ander zijn lezers naar de k/antgerichtheid van 
hun arganisaties. Twee jaar geleden werden klanten nag niet echt vertroeteld. 
Klantvriendeli jkheid bleek in menig anderneming bavenal een stapwaardje. 
Besteden bedrijven nu meer aandacht aan de klanU Of parkeert de directie nag steeds 
vaar de deur in de schaduw, en de kl ant verderop in de brandende zan ;, 

.... 7:lantgerichtheids barometer 1997 

W
ij n odigen u u it bij
gaande vragen in te 
vullen . De vragen, met 
slechts twee antwoord 

categorieen, zijn zodanig gekozen dat 
u uw klantgerichtheid op vele aspec 
ten kunt vergelijken met die van an 
dere organisaties. Het invullen vergt 
ongeveer 30 minuten. 

De ingevulde enquete kunt u tot ui
terlijk 23 mei 1997 sturen naar Ma 
nagement of Strategic Resources 
(MSR), Beu rs-World Trade Center, 
Postbus 30087. 3001 DB Rotterdam . 

Deze enquete h elpt u uw aandach t • 
nog beter te rich ten op de klan t. Het 
geeft u wellicht h ouvast om te begin
nen met uw klantgerichtheidsbeleid. 
Bent u daarentegen al ac tief bezig 
met het ve rgroten van de klantge 
rich th eid, dan kunnen de resultaten 
dienen als checklist. waaruit u verde 
re stappen kunt afleiden . 

De resulta ten van de enquete worden 
op verschillende manieren bekend
gemaakt . Zo bestaat er de mogelijk 
heid om een organisatierapport te 
bestelle n . Daarnaast zal Intermediair , 
evenals in voorgaande jaren, aan 
dacht bestede n aan de uitkomste n 
van het onderzoek. 

He t organisatierclpport geeft u in 
zicht in de positie van uw e igen be 
drijf. Indien u deze optie aan h et ein 
de van de vragenlijst aankruist, ont 
vangt u een rapport me t de volgende 
informatie : 

1 . Het profie l van de klantgericht 
heid van uw organisatie; 

1 
2. Een vergelijking me t alle dee lne 
mers; 
3. Een vergelijking me t de top - 10 
van alle deelnemers; 
4. Een beschrijving van de wijze 
waarop Europese uitblinkers werke n 
aa n klantgerichtheid . 

Voor he t ve rkrijgen va n ee n goed 
beeld van grote organisaties kan h e t 
interessant zijn de enque te door 
meerdere persone n/afde linge n in uw 
orga nisatie te la ten invullen. Als u 

1 meerde re exemplare n van de enque 
te wilt ontvangen. of als u andere vra 
ge n h ee ft . kunt u contact opnemen 
met MSR. Saskia He ugens. telefoon 
010-4053600 (en fax 010-4055 152) 

1 De redactie rekent op vele inzendin 
gen . Ook op de uwe. lmmers hoe 

meer inzendingen, des te betrouw
baa rder word! het onderzoek en des 
te interessanter de rapport age van de 
resultaten. De door de lezers ver
strekte informatie wordt uiteraa rd 
anoniem en strikt vert rouwelijk be
h a ndeld . 

lnternationaal adviesbureau 
De enquete is opgesteld door 
drs J -P R. Thomassen van de Rotter
damse ves tiging van MSR. Sinds de 
oprichting in 1987 is MSR het eerste 
Europese organisatie-adviesbu reau 
dat zich gespecialiseerd h eeft in on
derzoek, advies en train ing op h et ge 
bied van klantgerichtheid. kla ntte 
vredenheid, klantentrouw en klant
rendement. MSR ondersteunt in deze 
onderwerpen zowel nationaal a ls in
ternationaal opererende opdrachtge
vers. Daarnaast heeft J -PR. Thomas 
sen meerdere boeken over deze on 
derwerpen gepubliceerd. 

Drs J -P R Thomassen verzorgt voor 
lntermediair Management Training 
binnenkort de trainin gen 'Ken uw 
klant' (2 en 3 juni) en 'Klantgerichte 
service- afdelingen· ( 10 en 11 juni) . 
Progra mma ·s e n inschrijfformu lie
ren : 020- 4875 877 . 

Algemene informatie 
voor het invullen 
van de vragenlijst 

- Kruis bij elke vraag slecht s een 
mogelijkheid aa n . 

- Vul alle vragen in, er bestaa n 
geen goede of foute antwoorden . 

- Bij vervolgvrage n op vrage n die 
me t nee zijn beantwoord dient u 
nee aan te krui sen . 

- Indie n u ee n vraag nie t met ze 
kerheid kunt beantwoorden. kruis 
dan aan wat u he t meest waar 
schijnlijk acht. 

' 

I. Klanten 

1. Weet u hoeveel klanten u heefP 

2. Heeft u op diepgaande wijze de behoeften en verwachtingen 
van uw klanten onderzocht? 

' 
3. Heeft u uw klanten gesegmenteerd op basis van hun behoef-

ten? 

4 . Is per segment een serviceform ule ontwikkeld en ingevoerd ? 

5. Is voor elke medewerker duidelijk wat zijn/haar rol hierin is? 

6. Onderzoekt u minimaal eenmaal per jaar de tevredenheid van 
uw klanten? 

7. Gebruikt u enquetes voor het verkrijgen van betrouwbare re 
sultaten? 

8. Worden al le werknemers ge"informeerd over de resu ltaten van 
het klantenonderzoek? 

9 . Is meer dan 80% van uw klanten tevreden of zeer tevreden? 

10. Is meer dan 50% van uw klanten zeer tevreden? 

11 . Is er de laatste 3 jaren een posit ieve tendens in de tevredenheid 
van uw klanten waar te nemen? 

12. Vergelijkt u de klanttevredenheid met die van uw direc te con -
cu rrenten? 

13. Zijn uw resultaten de beste in de branche? 

14. Meet u de mate van klantentrouw? 

15. Weet u welk percentage van de klanten die hun relatie-met uw 
organisatie opzeggen. dit doet uit ontevredenheid? 

16. Is er in de laatste 3 jaren een vergroting 
van de klantentrouw waar te nemen? 

17. Weet u wat het u kost als u een klant verl1est? 

18. Weet u wat het u kost om een nieuwe klant te w 1nnen? 

19. Weet u hoevee1 omzet u verliest als gevolg van ontevreden 
klanten? 

20. Worden ontevreden klanten gest1muleerd hun klachten te mel -
den? 

21 . Worden klachten bmnen 2 dagen beantwoord en bmnen een 
week opgelos t? 

22 . Worden klachten systematisch geregist reerd en geanalyseerd? 

23 . Weet uw directie hoeveel klach ten iaa rlijks ontvangen warden ? 

24. Is er een duideli1k dalende li1n in het aa ntal klachten gedurende 
de laatste 3 1aren vastgesteld 7 
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! 2. Leiderschap 
ja nee 

25. Is de tevreden klant ingebouwd in de normen en w aarden van 

□ □ de organisatie? 

26. Behoort het overtreffen van de verwachtingen van de klant 

□ □ hiertoe? 

27. Worden deze normen en waarden duidelijk gecommuniceerd 

□ □ aan nteuwe werknemers? 

28. Krijgt de klant bij meningsverschillen altijd gelijk? □ □ 
29. Wordt bij interne beslissingen allijd rekening gehouden met de 

□ □ verwachtingen van de klant? 

30. Zijn alle directieleden overtuigd van het belang van tevreden 

□ □ klanten en handelen ze hiernaar? 

31. Trachten directieleden bij elke gelegenheid het belang van te 

□ □ vreden klanten voor de organisatie te benadrukken? 

· ,,·,jven leidinggevenden artikelen over klantgerichtheid en 

□ □ tevredenheid in het huisorgaan? 

33. Spenderen alle leidinggevenden (incl. directie) meer dan een 

□ □ halve dag per week aan gesprekken met medewerkers die di-
reel in contact staan met de klant? 

34. Geven alle leidinggevenden het goede voorbeeld ten aanzien 

□ □ van klantvriendelijk gedrag? 

35. Staal elke leidinggevende open voor suggesties en ideeen van 

□ □ medewerkers? 

36. Waarderen de leidinggevenden op persoonlijke wijze die me-
dewerkers die een grate bijdrage leveren aan het vergroten van □ □ de klanttevredenheid? 

37. Delegeren alle leidinggevenden de beslissingen die oak op la-

□ □ gere niveau's kunnen warden genomen? 

38. Nemen leidinggevenden actief deel aan het geven van trainin-

□ □ gen? 

39. Zijn leidinggevenden te alien tijde voor de klant bereikbaar? □ -□ 
40. Handelt de directie ook zelf klachten van klanten at? □ □ 
41 . Hebben alle leidinggevenden in het bedrijf minimaal eenmaal 

per week contact met externe klanten? □ □ 
42. Nemen directieleden minstens 3 dagen per jaar de plaats van 

medewerkers met klantencontacten in? □ □ 
43. Behoort tot de beoordelingscriteria voor leidinggevenden de 

□ □ tevredenheid van hun klanten? 

44. Worden de leidinggevenden met goede resultaten op dit ge-

□ □-bied extra gewaardeerd? 

45. Vindt er tussen de bedrijfsonderdelen een competitie plaats op 

□ □ basis van klantte.vredenheidsresultaten? 

3. Beleid 
ja nee 

46. Maakt klanttevredenheid deel uil van het ondernemingsbeleid? □ □ 
47. Zijn er concrete doelstellingen vastgesteld ten aanzien van de 

□ □ mate van klanttevredenheid? 

48. Is er voor de komende 3 jaren vastgelegd wat de organisatie wil 

□ □ doen voor het vergroten van de klanttevredenheid? 

49. Maakt het werken aan klanttevredenheid onderdeel uit van de 

□ □ korte termijn bedrijfsplannen en warden hiervoor middelen ter 
beschikking gesteld? 

50. Staal het budgetteringsproces het toe de kosten op onderdelen 

□ □ te laten stijgen als de klanttevredenheid toeneemt? 

51. Word! het beleid ten aanzien van klanttevredenheid naar alle 
medewerkers gecommuniceerd? □ □ 

52." Garandeert u uw klanten op expliciete wijze een minimaal ser-

□ □ viceniveau en/of volledige tevredenheid? 
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53. Stelt u bij het niet waarmaken hiervan zonder problemen een 

□ vergoeding aan de klant beschikbaar? 

54. Formuleert u uw advertenties en broch ures in termen van voor 

□ delen voor de klant? 

55. Betrekt u klanten bij de ontw,kkeling van uw promotie-activi-

□ teiten? 

56. Wordt er in de gehele organisatie gewerkt aan verbetering van 

□ de klantgerichtheid? 

57. ls meer dan 50% van de werknemers hierbij actief betrokken? □ 
58. Startle dit proces meer dan 3 jaar geleden? □ 
59. Heeft een lid van de directie het werken aan klantgerichtheid in 

□ zijn/haar portefeuille? 

60. Is meer dan 1 per 500 werknemers full-time belast bij het on-

□ dersteunen en cobrdineren van verbeteringen? 

4. Producten 
en processen ja 

61. Definieert u uw produkten en diensten in termen van voorde-

□ len voor de klant? 

62. Biedt u complete oplossingen voor problemen in plaats van 

□ produkten en diensten aan? 

63. Beschikt u over een databank waarin al uw klanten zijn opge-

□ nomen? 

64. Wordt deze wekelijks bijgehouden? □ 
65. Zijn behoeften, verwachtingen en andere relevante klanten 

□ kenmerken hierin opgenomen? 

66. Kunnen medewerkers deze databank makkelijk raadplegen? □ 
67. Kan meer dan 95 % van uw klanten uw correspondentie vol le 

□ dig begrijpen? 

68. Worden produkten en documenten binnen de door de klant 

□ verwachte termijn geleverd? 

69. Zijn parkeerplaatsen voor klanten dichter bij de hoofdingang 

□ gelegen dan die voor de directie? 

70. Is het aantal aanspreekpunten voor de klant tot het minimum 

□ aantal gereduceerd? 

71 . Is de telefooncapaciteit afgestemd op het aantal binnenko-

□ mende telefoongesprekken? 

72. Wordt de telefoon in meer dan 95% van de gevallen binnen 3 

□ maal overgaan opgenomen? 

73 . Heeft u richtlijnen die een beschrijving geven van wat gedaan 

□ meet warden om de klant optimaal tevreden te stellen? 

74. Hebben deze richtlijnen betrekking op contacten met de klant 
voor, tijdens en na de koop? □ 

75. Worden deze richtlijnen door alle medewerkers met klanten 
contact nageleefd? □ 

76. Is elke functie en elk proces in uw organisatie ingericht om aan 

□ de verwachtingen van uw klanten te voldoen? 

77. Zijn deze verwachtingen de basis voor interne prestatie-i ndica-

□ toren? 

78. Worden deze indicatoren op objectieve wijze gemeten en ge -

□ analyseerd? 

79. Worden de resultaten gebruikt voor interne procesbesturing? □ 
80. Zijn er proceseigenaren voor de beheersing van processen be -

□ noemd? 

81. Wordt de tevredenheid van interne afnemers gemeten? □ 
82. Geven ondersteuningsafdelingen een garantie voor de kwali-

□ teit van het werk dat zij leveren? 
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5. Personeels
management 

83. Behoort klantgerichtheid tot het p,ofiel van de gewenste me
dewerker? 

84. Vormen klantgerichtheid en gevoel voor service, aanname-cri
teria voor medewerkers met klantencontact? 

85 . Telt dit voor meer dan 50% mee in de totaalbeoordeli ng? 

86. Heett u een introductieprogramma waarin nieuwe medewer
kers overtuigd worden van het belang van tevreden klanten? 

87. Krijgen medewerkers ten minste 8 dagen training voordat ze de 
klant te woord mogen staan? 

88. Krijgen medewerkers met klantencontact minimaal 10 dagen 
training per jaar? 

89. Word! minimaal 50% van de training benut voor alle relevante 
-~n klantgerichtheid (communicatie, problemen op 

lossen etc.)? 

90. Is training een verplichting voor elke werknemer? 

91. Worden trainingen aangepast aan veranderende verwachtin
gen van de klant7 

92. Vormen klantgerichtheid en het werken aan verbeteringen cri
teria voor promotie? 

93. Zijn de doelstellingen voor werknemers en teams een afgeleide 
van wat de klant mag verwachten? 

94. Is hierbij sprake van meetbare doelstellingen? 

95. Word! de realisatie van deze doelstellingen gemeten? 

96. Worden werknemers en teams die klantgericht presteren extra 
gewaardeerd7 

97. Worden hiervoor oolc niet-ftnancille vorrnen van beloning ge-
bruikt7 • ... , ; ' -" <_ - -~ ·~~- . 

98. Zijn medewerkers met klantencontact vrij in het nemen van be
slissingen om de klant tevreden te stellen7 

99. Zijn medewerkers met klantencontact totaal vrij te spenderen 
wat ze denken dat nodig is om een gemaakte foul bij een klant 
te herstellen 7 

100. Worden medewerkers betrokken in verbeterprojecten voor 
het vergroten van de klanttevredenheid? 

101 . Worden medewerkers gestimuleerd verbeteridee~n voor het 
vergroten van de klanttevredenheid te formuleren? 

106. Uw naam en adres (voor de eventuele toezending van uw rapport) 

Om fouten in de adressering te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk in 
onderstaand kader uw visitekaartje te bevestigen 
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Uw organisatie 
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Onderstaande informatie hebben wij nodig voo• het maken van diverse algemene analy
ses . Daarnaast zijn de organisatiegegevens noodzakelijk voor toezending van uw organisa• 
t ierapport . Wij garanderen dat uw individuele gegevens en resultaten volstrekt vertrouwe
lijk behandeld worden en op geen enkele w ijze worden gepubliceerd of aan andere organi 
saties worden bekendgemaakt. 

102. Tot welke branche behoort uw organisatie? (slechts een antwoord mogelijk : het be 
treft de hoofdactivi te it van uw organisatie) • 

0 Landbouw/ visserij/ delfstofwinning 
0 lndustrie 
0 Nutsbedrijven 
0 Bouwnijverheid/ installatiebedrijven 
0 Groothandel / tussenhandel 
0 Detailhandel 
0 Horeca 
0 Reparatiebedrijven 
0 Transport/ opslag 
0 Communicatie 
0 Financi~le dienstverlening 
0 Zakelijke dienstverlening 
OOverheid 
0 Non-profit sector 
0 Overige dienstverlening 
0 Anders, namelijk: 

103. Hoeveel personeelsleden zijn er binnen uw organisatie werkzaam7 

01-10 
011 - 30 
031-100 
0101 - 250 
0251 - 1000 
0>1000 

104. Wat is uw huidige functieniveau> 

0 Lager kader 
0 Midden kader 
0 Hoger kader 

105. Waar vervult u uw huidige functie? 

ODirectie 
0 Personeelszaken/sociaal beleid 
0 Produkten/techniek 
0 Marketing/verkoop 
0 Financieel/administratieve organisatie 
0 Automatisering 
0 Kwaliteit/service/milieu 
0 lnkoop/logistiek 
0 Staf/bestuur 
0 Onderwijs/opleidingen 
0 Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg 
0 Research/development 
0 Externe adviesfuncties 
OOverige 

Uiteraard kunt u ook onderstaand uw NAW-gegevens vermelden : 

Naam organisatie: 

Uwnaam: ................ .......... ...... .............. ... ( M / V) 

Uwfunctie: 

Uwadres : 

Telefoonnummer: . 

svp uw keuze aankruisen : 

0 lk bestel een organisatierapport met het profiel van mijn organisatie, dit afgezet tegen 
alle deelnemers en de beste l ien. De kosten ad f 145,- (exclusief BTW) betaal ik na ont 
vangst van het rapport. 
Bij inzending van meer dan een vragenlijst betaal ik I 15, - extra verwerkingskosten per 
vragenlijst. 

0 lk heb geen interesse in een rapport . 

De ingevulde enquete kunt u tot uiterlijk 23 mei 1997 sturen naar 
Management of Strategic Resources (MSRJ 

Beurs-World Trade Center 
Postbus 30087 

3001 DB Rotterdam 



Bijlagen 

Bijlage 4.1: Algemeen stappenplan 

Voor facilitaire organisaties die overwegen om relatiebeheer aan te wenden als instrument ter 
verbetering van de klantgerichtheid, is het interessant om een houvast te hebben. Hieronder is in 
globale stappen weergegeven welke afwegingen er gemaakt zouden moeten worden. Hierbij dient 
gemeld te worden <lat onderstaand stappenplan een leidraad is, maar zeker niet als een keurslijf moet 
worden gezien. In de praktijk zal het erop neer komen <lat elke organisatie anders is en dus ook anders 
met relatiebeheer om zal gaan. Voor de aanpak van het veranderingsproces kan er gekozen worden 
om een afstudeerder het vooronderzoek te laten doen. Deze kijkt als "buitenstaander" met een frisse 
blik naar de organisatie en kan snel inzicht krijgen in bijzonderheden en mogelijke knelpunten. Het is 
aan te raden om te werken met een klankbordgroep of een projectgroep. Dit geeft de mogelijkheid om 
de verschillende disciplines binnen de organisatie bij het onderwerp te betrekken en vergroot de 
acceptatiekans bij de overige medewerkers. 
De volgende stappen worden onderscheiden: 

I . Breng de huidige situatie in kaart met behulp van het theoretisch kader; 
Deze stap geeft antwoord op de vraag in hoeverre de organisatie in de huidige situatie in staat is te 
reageren en anticiperen op de perceptie en verwachting van de klant. 

2. Benoem de verschillende relatiebeheer-functies binnen de eigen organisatie: 
Gebruik hiervoor de vier functies uit het relatiebeheer-model: executive involved, relationship 
manager, accountmanager en service desk. 

3. Bepaal de "gaten" die hierin voorkomen (relatiebeheer-functies die niet terug te vinden zijn binnen 
de eigen organisatie). Beslis vervolgens op welke manier de "gaten" opgevuld kunnen worden, 
bijvoorbeeld met nieuw te benoemen functies binnen de eigen organisatie. Binnen Centrale 
Diensten bleek <lat de lijnfuncties prima aansloten op het relatiebeheer-model. Bij een van de 
ge'interviewde organisaties werd het de "relationship management-functie" als een staffunctie 
gezien en waren de overige functies terug te vinden in de lijn. 

4. Formuleer de doelstellingen die met behulp van relatiebeheer bereikt zouden moeten worden en 
communiceer deze naar de medewerkers binnen de organisatie die betrokken zijn bij de 
implementatie van relatiebeheer. Het gaat hierbij vooral om de bewustwording, <lat het 
klantencontact niet toegewezen zou moeten worden aan een bepaalde functie binnen de 
organisatie, maar een verantwoordelijkheid is die op alle niveaus terug te vinden zou moeten zijn. 
Dit komt voort uit het besef <lat klantgerichtheid een verantwoordelijkheid is voor iedereen binnen 
de organisatie. Bovendien bevinden de klanten zich op verschillende niveaus en "spelen zij 
verschillende rollen" ten opzichte van de facilitaire organisatie. 

5. De overige stappen zijn gelijk aan de stappen die genoemd werden in paragraaf 3.5 op pagina 42: 
activiteiten intern en extern gericht, implementatie en evaluatie. Deze stappen zouden behalve 
voor Centrale Diensten ook op andere organisaties van toepassing zijn. 

6. Het is aan te raden <lat facilitaire organisaties, net zoals Centrale Diensten, de klantgerichtheids
barometer uit de lntermediair gebruiken om inzicht te verkrijgen in de prestaties van de organisatie 
op de verschillende gebieden van klantgerichtheid en om ideeen op te doen voor verbeteringsacties 
in die richting. 
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