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Voorwoord 

Dit eindverslag is een rapportage van mijn negen maanden durend afstudeeronderzoek in 
de afdeling Vaste Verbindingen bij bet Telecomdistrict Grooingen van PTT Telecom. Het 
afstudeerondel7.oek is uitgevoerd ter afronding van de doctoraalstudie Tecbnische 
Bedrijfskunde aan de Tecbnische Universiteit Eindhoven. De student dient voor dit 
onderdeel een werlrelijk probleem in een bedrijfsomgeving op te lossen op een onder
bouwde werkwijz.e. 

Het rapport dat voor u 1igt geeft een overzicht van de werlcuwnheden en resultaten van 
het afstudeeronderzoek en is een verantwoording richting PTT Telecom en de Tecbnische 
Universiteit Eindhoven. In het rapport heh ik getracht om naast een methodische 
weergave van de werlcuwnheden en resultaten tevens aanbevelingen te realiseren die 
toegepast kunnen worden in het dienstverleningsproces van Vaste Verbindingen. 

Bij dez.e wil ik een aantal personen bedanken voor de begeleiding en ondersteuning in 
mijn afstudeeronderz.oek. In de eerste plaats bedank ik de }eden van het managernentteam 
W voor de begeleiding en het geven van de mogelijkheid tot het reflecteren van mijn 
ideeen. Ten tweede bedank ik mijn begeleiders van de TU Eindhoven voor de 
ondersteuning in het realiseren van een onderz.oeksstructuur en het aanreiken van ideeen 
ter uitvoering van mijn onderz.oek. Ook bedank ik de medewerlcers van de afdeling 
LOW en LUW voor de bijdrage aan mijn onderz.oek en de goede werksfeer. Tot slot 
bedank ik mijn familie en vrienden voor hun morele ondersteuning en advisering. 

Michie} Valle 
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Abstract 
This report handles about the loyalty of the customers of P1T Telecom. The goal of the 
graduation research is to increase the insight in customer loyalty and to develop a system 
in order to increase customer loyalty. 
By means of this a customer research as well as an internal research to quality consciousness is 
executed. 
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lnleiding 

1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de 
oorspronkelijke opdracht en de aanleiding tot deze opdracht. Verder zal een 
overzicht worden gegeven van de hoofdstukindeling en wordt in een 
leeswijzer de mogelijkheden van het verslag en de gebruikte symbolen 
toegelicht. 

1.1 Aanleiding tot de opdracht 
PTI Telecom biedt op de markt van telecommunicatiediensten haar produkten en 
diensten aan. Op een aantal markten heeft PTI Telecom haar monopoliepositie 
verloren en binnen een aantal jaren zullen op alle markten concurrenten actief zijn. 
Klanten, die momenteel het beeld hebben dat PTI Telecom de enige aanbieder is, 
kunnen dan kiezen uit verschillende aanbieders. 

Deze ontwikkeling vraagt om een andere marktbenadering van PTI Telecom dan de 
conservatieve en op zichzelf gerichte strategie uit het verleden. Er zullen meer 
inspanningen geleverd moeten worden om de klanten te behouden en de potentiele 
concurrenten dienen in kaart te worden gebracht. Deze inspanningen kunnen leiden 
tot 'Het behouden van de voorsprong' die PTI Telecom momenteel heeft op de 
concurrentie. 

De laatste jaren heeft deze ontwikkeling geleid tot een grotere aandacht voor de 
kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft intern geresulteerd in de reorganisatie 
'Perspectief . Doelen van deze reorganisatie waren: 

• de bedrijfsprocessen klantgerichter maken 
• een uniforme organisatiestructuur voor elk Telecomdistrict 

Om een beter beeld te krijgen van de klantbeleving bij de geleverde diensten is in 
1992 een periodiek klantenonderzoek van start gegaan. Hierin wordt de kwaliteit van 
de dienstverlening geevalueerd. Het directe gevolg van dit onderzoek is dat de 
aandacht voor de klant is toegenomen en het inzicht in de klantbeleving is verbeterd. 

Begin 1995 bleek dat de waardering over de dienstverlening van PTI Telecom voor 
90% bestond uit 'tevreden' klanten. Men was echter niet in staat om dit percentage 
te laten stijgen en uit nader onderzoek bleek dat er een klein deel van de klanten 'zeer 
tevreden' was over de dienstverlening. Met het oog op de bedrijfsvisie voor de 
komende jaren, het verkrijgen van 'zeer tevreden' klanten om ze uiteindelijk te 
behouden, zullen meer inspanningen geleverd moeten worden om de klanten nog 
beter van dienst te zijn. 

Om 'zeer tevreden' klanten te realiseren is binnen PTI Telecom ingezien dat er 
naast het verbeteren van de dienstverlening op basis van de huidige klantinformatie, 
tevens nieuwe inzichten over de klantbeleving moeten worden verkregen. Bij de 
opdrachtgevers van de afstudeeropdracht bleek deze kennis niet volledig aanwezig te 
zijn. Met het oog op deze behoefte is de volgende opdracht geformuleerd: 

Ontwerp een stuurinstrument waarmee de opdrachtgevers de klanttevredenheid 
over de dienstverlening beter kunnen beinvloeden 

Het behouden van de voorsprong 1 



lnleiding 

Het management van V aste Verhindingen is de opdrachtgever van de bovenstaande 
opdracht. Het afstudeeronderzoek is van start gegaan op 14 augustus 1995. 
Na een nadere heschouwing van bet prohleem en een orientatieronde heh ik de 
volgende definitieve opdrachtformulering voor bet afstudeeronderzoek opgesteld: 

Het inzicht verhogen in de loyaliteit van de klanten van Vaste Verbindingen en het 
ontwerpen van een systeem waarin de loyaliteit van de klant kan worden beinvloed 

1.2 lndeling van bet venlag 
Het afstudeerverslag heh ik ingedeeld in negen hoofdstukken, waarin de activiteiten 
en resultaten van bet project zijn heschreven. De onderzoeksindeling is gehaseerd op 
bet 'Tien stappenplan' (Kempen, 1995). Met behulp van dit plan worden mijlpalen 
aangehracht zodat bet project heter heheershaar wordt: hij de mijlpalen worden de 
werkzaamheden geevalueerd en wordt de planning eventueel aangepast. 
In bet stappenplan wordt een onderscheid gemaakt naar drie hoofdfasen. De eerste 
fase is de orientatiefase, de tweede fase omvat de doorlichtings- en oplossingsfase en 
in de derde fase worden de activiteiten en resultaten geevalueerd. 

Om bet inzicht te verhogen heh ik de drie hoofdfasen in bet afstudeeronderzoek 
onderverdeeld in vijf onderzoeksstappen. Deze onderzoeksstappen en de onderlinge 
samenhang staan heschreven in het stroomdiagram (figuur 1 ), dat overeenkomt met 
het plan van aanpak. In dit diagram is verder aangegeven in welk hoofdstuk een 
hepaalde stap wordt uitgewerkt. 

Slap I : Oric:nwicfase 

I HoofdSIUk 2 & 3 

I 
Srap 2: Intern Ondcrzock 

HoofdsWk 4 

* 
Slap 3: Extern Ondcrzodc 

1 

Paragraaf 4.1 & 4.2 

Hoofdsmlc 5 

Paragraaf 4.3 

Hoofdsmlc 6 

Hoofdsmlc 7 

Sta p 4: Extern-> lnlem I 
rJ ,~ * I Hoofdsmlc 8 I 

Slap 5: Afsluiting 

* w 
I HoofdSIUk 9 

Figuur l Siroomdiagrarn van Plan van aanpak 
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lnleid ing 

De eerste stap (hoofdstuk 2 en 3) bevat de orientatie en de probleemformulering. Dit 
lean worden beschouwd als de voorbereiding op het diepteonderzoek van het 
afstudeerproject. De tweede stap (hoofdstuk 4) houdt het inteme onderzoek in naar 
de kansen en -bedreigingen voor veranderingen in de afdeling VV. De derde stap 
(hoofdstuk 5, 6 en 7) boudt het exteme onderzoek in naar de factoren die van 
invloed zijn op klantloyaliteit. In de vierde stap (hoofdstuk 8) worden de exteme 
invloedsfactoren naar aanbevelingen voor het inteme dienstverleningsproces 
vertaald. Tot slot wordt in de vijfde stap (hoofdstuk 8) bet afstudeerproject 
geevalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 
In bet verslag wordt bij bet begin en bet slot van een onderzoeksstap aangegeven 
welke stap wordt/is genomen in het plan van aanpak. Dit wordt vermeld in een 
intermezzo waarin het plan van aanpak en de resultaten van een onderzoeksstap zijn 
opgenomen. De afgesloten onderzoeksstappen worden gearceerd weergegeven. 

1.3 Leeswijzer 
Het doel van dit verslag is om een beeld te geven van de activiteiten en resultaten 
van mijn afstudeerperiode bij PTT Telecom. Om de leesbaarheid en 
overzichtelijkheid van dit verslag te verbogen heb ik in dit verslag kaders met 
symbolen opgenomen. 
In de eerste plaats beb ik bij de afsluiting van elk boofdstuk in een kader een 
samenvatting gegeven van de behaalde resultaten. Het alleen raadplegen van deze 
samenvattingen geeft een globaal beeld van de activiteiten en de behaalde resultaten 
in het afstudeeronderzoek. In combinatie met de inleidingen van de hoofdstukken 
wordt hiermee de mogelijkheid gegeven tot het 'scannen' van bet verslag. 
In de tweede plaats heb ik de gebruikte methoden en de geraadpleegde literatuur 
expliciet aangegeven in het verslag. In geval van de methoden wordt enerzijds de 
methode uit de literatuur toegelicht en anderzijds zal de invulling van deze methode 
voor het afstudeeronderzoek worden aangegeven. In geval van literatuur zijn de 
belangrijkste verwijzingen opgenomen in deze kaders, overige literatuurverwijzingen 
worden tussen haakjesaangegeven(auteur, jaar). 
De expliciete vermelding van literatuur en methoden geeft een duidelijk beeld van 
mijn 'denkwerk' en het 'geraadpleegde denkwerk' voor het afstudeerproject. 
De samenvattingen, literatuurverwijzingen en methoden zijn herkenbaar aan de 
volgende symbolen: 

Samenvatting Iii Literatuur WI MethodeX 
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Onderzoeksstap 1 

2. De dienstverlening van Vaste Verbindingen 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het bedrijf waar het 
afstudeerproject is uitgevoerd. Verder zal worden ingegaan op het dee/ van 
het dienstverleningsproces dat verband heeft met de probleemstelling. Deze 
beschrijving dient als uitgangspunt voor de volgende onderzoeksstappen. 

2.1 PTT Telecom 
PTI Telecom is een onderdeel van Koninklijke PTI Nederland (KPN). KPN •is een 
dienstverlenende ondememing op bet gebied van post en telecommunicatie. De 
activiteiten op deze terreinen worden uitgevoerd door twee grote 
werkmaatschappijen van het concern: PTI Post BV en PTI Telecom BV. 
De kemactiviteiten van PTI Post liggen op het terrein van collectie, sortering en 
fijnmazige distributie van grote stromen postzendingen. PTI Telecom voorziet in de 
telecommunicatiebehoefte van particulieren, ondememingen, instellingen en 
organisaties. Daarnaast kent KPN enkele kleinere werkmaatschappijen en 
ondersteunende concemdelen. 

Directie PIT 

Staven Ondersteuning 

Kemactiviteiten TCD's 

Netwerk o rations 

Vaste Verbindingen 

Figuur 2 Organisatiestructuur 

PTI Telecom heeft ongeveer 30000 medewerkers. De organisatiestructuur (figuur 
2) is, naast een aantal landelijke onderdelen, gesplitst in dertien geografisch 
ingedeelde telecomdistricten. Deze telecomdistricten (TCD) functioneren binnen de 
landelijke normen en zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de aanleg en 
instandhouding van telecommunicatiediensten. 

Een van de telecommunicatiediensten van PTI Telecom is de levering en 
instandhouding van Vaste Verbindingen. Dit zijn verbindingen die 24 uur per dag 
beschikbaar zijn en een vast begin- en eindpunt hebben. 
De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd bij de afdeling V aste Verbindingen van het 
Telecomdistrict Groningen. De afdeling Vaste Verbindingen heeft een functionele 
indeling en is onderverdeeld in LOVV (Levering en Orderbehandeling Vaste 
Verbindingen), UJVV (Levering en Uitvoering Vaste Verbindingen) en OVV 
(Onderhoud Vaste Verbindingen). De activiteiten, die door de afdelingen worden 
uitgevoerd, worden toegelicht in de procesbeschrijving. 

2.2 Produktbescbrijving 
Vaste verbindingen worden vaak huurlijnen genoemd omdat de gebruiker de toegang 
tot de verbinding van PTI Telecom 'huurt'. Deze huurprijs is afhankelijk van de 
soort en de lengte van de vaste verbinding. 
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Onderzoeksstap 1 

Binnen het assortiment van vaste verbindingen analoge en digitale vaste 
verbindingen onderscheiden. 

Analoge verbindingen 
Analoge verbindingen zijn verbindingen voor analoge signalen, zoals spraak en 
muziek en voor digitale signalen met een lage infonnatiedichtheid. Het kenmerkende 
is dat het aangeboden signaal analoog moet zijn of moet worden geconverteerd naar 
een analoog signaal voordat het verzonden kan worden. 

Digitale verbindingen 
Digitale verbindingen zijn verbindingen voor de overdracht van digitale signalen met 
een hoge infonnatiedichtheid.) zijn Deze verbindingen zijn geschikt voor 
datatransmissie (vb. communicatie tussen computers). 

2.3 Procesbeschrijving van vaste verbindingen 
Het leverings- en instandhoudingsproces van de dienst Vaste Verbindingen (VV) 
verloopt over verschillende afdelingen. Om de activiteiten overzichtelijk weer te 
geven is het proces opgesplitst in drie niveaus (figuur 3). Deze onderverdeling is 
enerzijds gemaakt op de verantwoordelijkheidsscheiding tussen de landelijke 
onderdelen en de TCD's. Anderzijds berust de onderverdeling op het onderscheid 
tussen uitvoerende processen en beheersingsprocessen. 

NonnsteU. 
Proces 

Operalioneel 
Proces 

Analyse en 
vabeteren 
vanproces 

NormsteJJingmiveau 

Intane beoordeling Exlc:me beoordeling 

eheersingmiveau 

Figuur 3 Niveaus in het proccs 
Toelicbting figuur 3 
Het eerste niveau, als gevolg van verantwoordelijkheidsscbeiding tussen de landelijke 
onderdelen en de TCD's, is bet normstellingsniveau. Op dit niveau worden de normen en 
de ricbtlijnen voor bet dienstverleningsproces van W opgesteld. 
Het tweede niveau dat wordt bescbouwd is bet operationele niveau. Op dit niveau wordt 
de beboefte van de klant aan een dienst vertaald naar een concreet resultaat. In bet geval 
van W beeft dit niveau betrekking op de actuele levering of storingsopbeffing van W. 
Het derde niveau is bet beheersingsniveau. Op dit niveau worden de prestaties van bet 
operationele niveau bebeerst. Hier kan een onderscbeid worden gemaakt naar de inteme 
meting op behaalde normen, de exteme meting van de klanttevredenheid en de analyse en 
verbetering van bet operationele proces. 

Beschrijving van bet operationele niveau 
Voor de beschrijving van de processen op het operationeel niveau wordt de volgende 
methode toegepast: 

Het behouden van de voorsprong 5 



Onderzoeksstap 1 

ViehofT, 1992 MethodeX 

Gebmikte me(hode 
De methode van Viehoff gaat in de beschrijving van de dienstverlening uit van de 
momenten waarin er interactie is tussen een leverancier en een klant: op deze momenten 
van interactie wordt de klant geconfronteerd met een onderdeel van de dienstverlening. In 
de volledige dienstverlening is er sprake van een opeenvolgend proces van interacties 
tussen klant en de leverancier. 

De momenten van interactie hebben de volgende kenmerken: 
• de klant produceert op deze momenten mee, door het verstrekken van informatie en het 

aangeven van zijn wensen 
• de uiteindelijke kwaliteit van de dienstverlening wordt op deze momenten bepaald 
• op deze momenten wordt de ontastbare dienstverlening voelbaar voor de klant 

Door in de procesbeschrijving uit te gaan van deze momenten van interactie kan er een 
grotere marktgerichtheid in de dienstverlening ontstaan. Dit proces start door uit te gaan 
van de momenten van interactie, vervolgens een beschrijving te geven van de 
contactprocessen, de ondersteunende en producerende processen. 

F-f -.____=_-___ @ 
Figuur 4: momeoten van interactic 

Een implementatie van deze beschouwingsmethode in een dienstverleningsproces leidt 
naast een grotere marktgerichtheid tot resultaatgerichtheid ( een duidelijk beeld van de 
bijdrage van een proces aan de interacties in de dienstverlening) en procesgerichtheid ( er 
worden processen gedefinieerd naar aanleiding van de interacties). 

Uitvoering 
Deze beschouwingsmethode wordt gebruikt voor de beschrijving van de dienstverlening 
van W omdat op deze manier bet complexe dienstverleningsproces op een heldere manier 
geordend wordt. Door uit te gaan van de momenten van interactie kunnen de 
achterliggende processen met bijbehorende verantwoordelijkheden hieraan toegevoegd 
worden. 
Verder wordt deze methode gebruikt omdat in de volgende onderzoeksstappen 
klantenwensen zullen worden uitgewerkt tot aanbevelingen voor het 
dienstverleningsproces. Een duidelijke vertaling naar het proces is goed mogelijk met 
behulp van deze beschouwingswijze. 

De volgende processen zijn beschreven volgens bovenstaande methode: 
• levering van VV 
• instandhouding van VV 

V oor de levering van VV is er in het procesverloop een onderscheid tussen de 
levering van analoge verbindingen binnen het district (intra-district) en overige 
verbindingen. Het onderscheid tussen de processen ligt in de administratieve 
behandeling van levering van een VV en heeft vooral consequenties voor de 
aansturing van de processen. In geval van intra-districts analoge verbinding, ligt de 
verantwoordelijkheid hiervoor binnen het betreffende Telecomdistrict. In het geval 
van de overige verbindingen, ligt de verantwoording bij het Landelijke Netwerk 
Operations VV. 
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Ond.er de instandhouding worclt bet opbeffen van storingen in VV verstaan. Deze 
storingen word.en op basis van de afgesloten servicecontracten opgebeven binnen een 
bepaalde nonntijd. De storingen kunnen land.elijk of recbtstreeks bij bet district 
aangemeld worden. 

In de beschrijving van de verschillende processen volgens de bovenstaande methode 
kan er worden uitgegaan van verschillend.e vonnen van interactie: 
• schriftelijke interactie, bv. bevestigingsbrieven 
• telefonische interactie, bv. melden van een storing 
• persoonlijke interactie, bv. bezoek van een verkoper 

In bijlage I zijn de twee leveringsprocessen en bet instandhoudingsproces uitgewerkt 
tot opeenvolgende momenten van interactie, contactprocessen en ondersteunende 
processen. Bij deze beschrijving dient opgemerkt te worden dat bet gaat om een 
wijze van bescbouwen; bet realiseren van markt-, resultaat- en procesgerichtheid als 
gevolg van deze bescbouwingswijze wordt later in het verslag behandeld. 
Bij een subproces worden verder de verschillende functies aangegeven die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een subproces. In bijlage 1 worden in 
een tabel de verschillende functies beschreven, met een korte beschrijving van de 
taken. 

Beschrijving van bet beheersingsniveau 
V oor dit niveau kan een onderscbeid worden gemaakt naar: 
• inteme meting op vooraf vastgestelde nonnen 
• exteme meting van de klanttevredenheid 
• analyse van de metingen en verbetering van het proces 
In het onderstaande worden deze onderdelen beschreven voor de situatie van VV. 

lnterne meting 
De inteme metingen van de prestatie van de dienstverlening vindt plaats op vooraf 
vastgestelde nonnen. Een overzicht van deze inteme meting wordt maandelijks uit de 
informatie systemen gegenereerd voor het management van VV. 
Een groot deel van deze nonnen wordt bepaald door de concessie-eisen. Deze eisen 
zijn opgesteld door bet Ministerie van Verkeer en Waterstaat en garanderen een 
acceptabele dienstverlening voor de klant. Deze eisen zijn opgesteld omdat telecom
municatie wordt gezien als een voorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Naast de concessie-eisen heeft PIT Telecom ook een aantal eigen nonnen opgesteld. 
Deze nonnen zijn strenger dan de concessie-eisen en garanderen een hoge kwaliteit 
dienstverlening. 
Beide nonnen stellen targets voor de volgende aspecten: 
• doorlooptijd van onderdelen van bet dienstverleningsproces 
• beschikbaarheid van verbinding 

Externe meting 
De exteme meting van de klantbeleving wordt in de eerste plaats uitgevoerd door 
after sales/service bij de telefoniscbe gereedmelding. Hier wordt nagegaan of de 
klant tevreden is en of zaken verbeterd kunnen worden. Dit onderzoek levert vooral 
kwalitatieve informatie op. Deze meting resulteert in maand.elijkse overzicbten over 
de klantbeleving en in aanbevelingen tot verbetering. 
Naast het uitvoeren van After Sales vindt er een maal per kwartaal een meting plaats 
van de klanttevredenheid door het NIPO. In deze meting wordt gevraagd naar de 
tevredenheid over verschillende onderdelen van de dienstverlening. Dit onderzoek 
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levert kwantitatieve infonnatie op over de klantbeleving. Voor de verschillende 
onderdelen van de dienstverlening zijn op landelijk niveau nonnen voor de mate van 
tevredenheid opgesteld. Een maal per kwartaal wordt een overzicht voor de 
telecomdistricten opgesteld waarin de scores op de nonnen zijn beschreven. 

Analyse van metingen en verbetering in het proces 
De overzichten die zijn gegenereerd door de metingen worden geanalyseerd door het 
management van VV. Bij sterke afwijkingen van de nonnen worden ad-hoc acties 
geplaatst die de oorzaken elimineren. Deze acties worden gemitieerd in overleg met 
de medewerkers. Verder worden er naar aanleiding van de metingen, lange termijn 
projecten opgestart om structurele procesverbeteringen te realiseren. 

Normstellingsniveau 
Op dit niveau worden de nonnen en de richtlijnen voor langere termijn voor de 
dienstverlening van VV opgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
landelijke onderdelen. Dit gebeurt voornamelijk in algemene procesbeschrijvingen, 
die de uniformiteit tussen de districten garanderen en door het definieren van 
prestatienonnen om de landelijk gefonnuleerde doelstellingen te realiseren (o.a. voor 
concessiemeting en NIPO). Verder worden op dit niveau beslissingen genomen ten 
aanzien van het produktassortiment en de prijsstelling. 
De activiteiten op dit niveau zullen in dit onderzoek vooral als randvoorwaarden 
gelden voor onderzoeksvoorstellen en oplossingsrichtingen. 

Samenvatting Iii 
Dit hoofdstuk heeft tot doe/ inzicht te krijgen in de activiteiten van de dienstverlening van 
Vaste Verbindingen (Vr,?. Verder is het van belang inzicht te krijgen in de 
verantwoordelijkheidsgebieden van het dienstverleningsproces. 
Dit inzicht is verhoogd door drie niveaus in de dienstverlening te onderscheiden. Verder 
is het in het operatione/e niveau verhoogd met een beschouwingsmethode die uitgaat van 
de momenten van interactie met de klant. 
Resultaten van dit hoofdstuk: 
• De afstudeeropdracht wordt uitgevoerd bij de afdeling W van het Telecomdistrict 

Groningen. 
• Het dienstverleningsproces van W wordt gesplitst in drie niveaus: het normstellings-, 

het operationele en het beheersingsniveau. 
• De beschouwingsmethode van het operatione/e niveau met behulp van de momenten 

van interactie resu/teert in een structuur waarin aanbevelingen kunnen worden 
vertaa/d in het dienstverleningsproces. 

• Er zal in het afstudeerproject nadruk worden gelegd op het operatione/e en het 
beheersingsniveau. Het normstellingsniveau zal voomamelijk fungeren a/s 
randvoorwaarde. 
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Hoofdstuk 3 Opdrachtf ormulering 
In dit hoofdstuk wordt de uiteindelijke opdracht geformuleerd voor het 
afstudeeronderzoek. Deze opdrachtformulering is een gevolg van een nadere 
beschouwing van het probleem en een orienterend onderzoek. De 
opdrachtformulering resulteert in de ontwerp-doelstellingen voor de 
komende onderzoeksstappen. 

3.1 Nadere beschouwing van de opdracht 
Met behulp van literatuur worcit bet afstudeeronderzoek in een breder perspectief 
geplaatst. Hieruit wordt een beeld verkregen van de achtergrond van de opdracht. 

Fomell,1992 Literatuur W 
Uit het artikel van Fornell blijkt dat de intentie om het inzicht in de klanttevredenheid te 
verhogen eigenlijk het gevolg is van de keuze voor een defensieve marktstrategie. Deze 
defensieve marketingstrategie is er op gericht om de ondememing te beschermen tegen 
concurrenten in de markt en om het huidige klantenbestand te consolideren. De 
belangrijkste actie die volgt uit de keuze voor een defensieve marktstrategie is het creeren 
van loyaliteit van de afnemers. Dit kan op twee wijzen gebeuren: 
• bouw wisselbarrieres voor de klant: maak het duurder voor de klant om van 

toeleverancier te wisselen. 

• verhoog de klanttevredenheid van de geleverde dienst: maak het duurder voor de 
concurrenten om de klanten te bewegen tot het elders aanschaffen van produkten. 

hqhtin 
mukotforw, 

Figuur s Marktstrategieen 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de wisselbarrieres kunnen worden verhoogd door een 
beter inzicht in de marktstructuur en de marktverhoudingen. Aan de hand van dit inzicht 
kunnen er maatregelen worden genomen die de klant meer binden aan de ondememing. 
De klanttevredenheid kan worden verhoogd door een beter inzicht in de 
klanttevredenheid, een klantgerichte benadering van de organisatie en een goede 
communicatie van ondememing met de klant. 

De achtergrond van de opdracht van dit afstudeerproject blijkt gelijk te zijn met de 
literatuur. De bedrijfsvisie is namelijk bet verkrijgen van 'zeer tevreden' klanten om 
ze uiteindelijk te behouden. 
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Met bet oog op deze nadere beschouwing wordt geconcludeerd dat klanttevredenheid 
niet op zichzelf bescbouwd kan worden. Het onderzoek wordt dus uitgebreid tot een 
onderzoek naar bet creeren van loyale klanten. 
Deze verbreding beeft gevolgen voor bet verloop van de orientatiefase. 

3.2 Orientatiefase 

MethodeX 

Gebnlikte methode en uitvoering 
Deze fase heeft tot doel om het inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de 
oorsprookelijke probleemstelling en in de werking van het proces. In deze fase zijn de 
volgende methoden gebruikt om dit inzicht te verkrijgen: 
• persoonlijke interviews met betrokkenen in het bedrijf 
• documentatiestudie van procesinformatie 
• literatuurstudie ter vergroting van het inzicht in de problematiek. 
Deze instrumenten hebben tot doel de problematiek in een zo breed mogelijk perspectief te 
plaatsen. 

In de orientatiefase is onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten die 
verbonden zijn met de loyaliteit van de klant (zie figuur 5): 
• bet inzicbt in de klanttevredenheid 
• bet inzicbt in de wisselbarrieres 
• de klantenfocus in de organisatie 
• de mogelijkheid tot inspraak van de klant 

Uit de orientatiefase wordt geconcludeerd dat bet volledige inzicbt in bet creeren van 
loyaliteit van de klant ontbreekt bij bet management, terwijl er gezien de oorspronke
lijke opdracbtforrnulering duidelijk beboefte aan is. 
Met betrekking tot de klanttevredenheid over dienstverlening is met twee 
onderzoeken (NIPO, After Sales) waardevolle inforrnatie in beeld gebracbt. Deze 
onderzoeken geven vooral op de langere termijn een duidelijk beeld van de 
ontwikkeling van klanttevredenheid. Deze inforrnatie is ecbter beperkt omdat hierin 
alleen de basis verwacbtingen van de klant in beeld zijn gebracbt, de zgn. 
'dissatisfiers'. Uit het KANO-model blijkt dat in de klanttevredenheid naast 
'dissatisfiers' ook 'satisfiers' en 'customer delight-aspecten' een rol spelen. 
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Literatuur W 

Figuur 6 KANO.model 
Om verschillende soorten klantverwachtingen en de invloed op de klanttevredenheid 
duidelijk te beschrijven kan bet KANO-model worden gebruikt. Het model geeft aan dat 
de vanzelfsprekende kwaliteit in zijn geheel aanwezig moet zijn om geen negatieve 
invloed te hebben op de klanttevredenheid. De aspecten die deze vanzelfsprekende 
kwaliteit bepalen worden in dit model de 'dissatisflers' genoemd. 
Het model geeft verder aan dat de aanwezigheid van de aspecten, die de afgesproken 
kwaliteit bepalen, leiden tot klanttevredenheid (de 'satisfiers') . Tenslotte leiden aspecten 
die de onverwachte kwaliteit bepalen tot een sterke verhoging van de klanttevredenheid 
('customer delight-aspecten '). Deze laatste groep levert bij aanwezigheid 
klanttevredenheid op en bij afwezigheid niet een uitgesproken ontevredenheid op. 

Samenvattend kan warden gesteld dat er nog te weinig inzicht bestaat in de 
'satisfiers' en de 'customer delight-aspecten'. 

Met betrekking tot de wisselbarrieres wordt gesteld dat er vrijwel geen onderzoek 
door PTT Telecom is gedaan. Bij de opdrachtgevers ontbreekt dit inzicht, terwijl dit 
een belangrijk instrument is in het creeren van loyaliteit van de klant. 
In de orientatiefase komt verder naar voren dat de klanten-/marktinformatie die 
aanwezig is bij het management niet altijd wordt geanalyseerd en niet altijd op de 
juiste plaats komt in de afdeling. Voomaamste oorzaak hiervan is dat de 
aangeleverde informatie in abstracte termen is geformuleerd en de meerwaarde voor 
het operationele proces niet wordt herkend. Verder ontbreekt een duidelijke 
procedure waarin de informatie wordt vertaald en verbeteringen kunnen worden 
uitgezet. Dit heeft dus een nadelig effect op de klantenfocus in bet proces en 
bemoeilijkt de mogelijkheid tot inspraak van de klant. 

3.3 Terugkoppelingspresentatie 
Op 18 september 1995 is de terugkoppelingspresentatie gehouden waarin de 
bevindingen uit de orientatiefase zijn gepresenteerd aan het begeleidingsteam. 
Hieruit bleek dat de bevindingen herkenbaar waren voor de opdrachtgevers en dat 
bier duidelijke kansen ter verbetering lagen. Verder in de presentatie zijn de 
opdrachtformulering en het plan van aanpak voor het diepte-onderzoek besproken. 
Tijdens de discussie hierover zijn aanpassingen gemaakt in het plan van aanpak. 
Na de goedkeuring van het aangepaste plan van aanpak door de opdrachtgevers is 
begonnen met de uitvoering van het onderzoek. De uiteindelijke opdrachtformulering 
en de ontwerp-doelstellingen worden beschreven in de komende paragraaf. 
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3.4 Definitieve opdrachtf ormulering en ontwerp-doelstellingen 
Uit de nadere beschouwing van de oorspronkelijke opdrachtfonnulering en de 
orientatiefase blijkt dat er een aantal kansen ligt met betrekking tot het creeren van 
klantloyaliteit.- Deze kansen resulteren in de volgende opdrachtfonnulering voor het 
afstudeeronderzoek: 

Het inzicht verhogen in de loyaliteit van de klanten van VV en het ontwerpen van 
een systeem waarin de loyaliteit van de klant kan worden beinvloed. 

Deze onderzoeksopdracht kan worden opgesplitst twee ontwerp-doelstellingen: 

1. lnzicht verhogen in loyaliteit 
In de eerste plaats is het van belang dat het inzicht voor de opdrachtgevers in de 
verschillende factoren van invloed op de loyaliteit wordt verhoogd. Dit verbeterde 
inzicht kan een basis leggen voor een meer marktgerichte bedrijfsvoering. 
Het inzicht zal in de eerste plaats worden gecreeerd door een model te ontwikkelen 
dat alle relevante factoren in het verkrijgen van een loyale klant in beeld brengt. In 
dit model zal vooral aandacht worden besteed aan de factoren die tot nu toe 
onderbelicht zijn geweest :de 'extra'-kwaliteitsaspecten en de wisselbarrieres. Verder 
zal het inzicht worden verhoogd door dit model toe te passen op de situatie van de 
klanten van vaste verbindingen. Dit zal uiteindelijk resulteren in de relevante 
loyaliteits-aspecten voor de dienstverlening van VV. 

2. Beinvloedbaar maken van de loyaliteit 
Het afstudeeronderzoek resulteert in aanbevelingen die de loyaliteit van de klant 
kunnen verhogen. Deze aanbevelingen worden geplaatst in een structuur waarin de 
klantgerichtheid een definitieve plaats inneemt. Er dient hierbij duidelijk rekening te 
worden gehouden met de verandercapaciteit van de afdelingen om haalbare 
veranderingen te realiseren. 

Samenvatting 0 
Dit hoofdstuk heeft tot doe/ om de uiteindelijke opdracht te formuleren en deze te vertalen 
tot ontwerp-doelstellingen voor het afstudeeronderzoek. 
Met behulp van de nadere beschouwing en de orii!ntatieronde is een beter inzicht 
verkregen in de achtergronden van de opdracht en een nader afgewogen 
opdrachiformulering gedeflnieerd. De ontwerp-doelstellingen worden in het onderzoek 
gebruikt als toetsingsinstrument voor de behaalde resultaten. 
Resultaten van dit hoofdstuk: 
• De bedrijfsvisie in de achtergrond van de oorspronkelijke opdracht is het behouden 

van de huidige klanten: het crei!ren van Joyaliteit. 
• Uit de orii!ntatiefase blijkt dat er nog te weinig inzicht bestaat bij de opdrachtgevers 

in de factoren die invloed hebben op klantloyaliteit. 
• De volgende opdracht is geformuleerd voor het afttudeerproject: het inzicht verhogen 

in de loyaliteit van de klanten van W en het ontwerpen van een systeem waarin de 
Joyaliteit van de klant kan worden beinvloed. 

• Hieruit zijn twee ontwerp-doelstellingen ontwikkeld: 
1. lnzicht verhogen in loyaliteit 
2. Belnvloedbaar maken van de Joyaliteit 
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• In hoofdstuk 2 is een methode toegepast om het proces te beschrijven. Dit resulteert in een 
Beschouwingsmethode voor invoering. 

• In de tweede ontwerpdoelstelling van hoofdstuk 3 wordt als doel gesteld om werkbare aanbevelingen te 
realiseren voor de afdeling VV. Dit resulteert in de keuze voor een Onderzoek naar de verandercapaciteit van 
vv. 

• In de nadere beschouwing van de opdracht wordt gekozen om De klantloyaliteit te onderzoeken. 
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Hoofdstuk 4 Kansen en bedreigingen voor verandering 
De tweede ontwerp-doelstelling in hoofdstuk 3 stelt dat de klantloyaliteit 
uiteindelijk betnvloedbaar dient te zijn voor de opdrachtgevers. Het is 
hiervoor van belang dat de factoren, relevant voor de loyaliteit, warden 
uitgewerkt tot werkbare aanbevelingen voor het dienstverleningsproces. In 
dit hoofdstuk wordt daarom een onderzoek gedaan naar de 
verandercapaciteit van de afdeling. 

4.1 Literatuurstudie 
Ter voorbereiding van het afstudeerproject is een literatuurstudie gehouden over de 
mogelijke interventies in veranderingsprocessen (Valk, 1995). De interventies die in 
dit onderzoek zijn beschreven zijn vooral instrumenten die barrieres tegen 
verandering voorkomen of elimineren. Barrieres kunnen een zeer negatief effect 
hebben op een veranderingsproces: ze kunnen de doorlooptijd van een verandering 
vertragen of zelfs stopzetten. 
In de literatuurstudie wordt de conclusie getrokken dat er geen ideaalsituatie of een 
ideaalaanpak voor een veranderingsproces bestaat. Het is echter noodzakelijk dat bij 
het opstellen van de veranderstrategie de uitgangssituatie nauwkeurig wordt geanaly
seerd. Uit deze analyse kan men de kansen en bedreigingen voor het 
veranderingsproces identificeren en wordt de verandering in een breder raamwerk 
geplaatst. Deze situatieanalyse kan voorkomen dat er barrieres tegen verandering 
ontstaan of dat er veranderingen worden ingevoerd die niet zijn afgestemd op de 
actuele situatie. 
Dit afstudeeronderzoek kan ook leiden tot een veranderingsproces voor de 
beschouwde afdelingen. Om de verandercapaciteit van de afdelingen in te schatten 
wordt ter voorbereiding van dit veranderingsproces een analyse gemaakt. Deze 
situatieanalyse heeft de volgende doelstellingen: 

• identificatie van de kansen en bedreigingen voor het beoogde veranderingsproces 
• aanbevelingen opstellen naar aanleiding van deze kansen en bedreigingen. 

4.2 Identificatie van de kansen en bedreigingen 
De methode die wordt gebruikt voor deze situatieanalyse is de Zelfevaluatie van het 
lnstituut Nederlandse Kwaliteit. Deze zelfevaluatie is een systematische methode om 
de activiteiten en resultaten van een organisatie te beoordelen. Hieruit kan een beeld 
gevormd worden van de 'volwassenheid' van de organisatie en kan dus de 
verandercapaciteit worden ingeschat. 

INK Gids voor Zelfevaluatie MethodeX 

Gebruikte methode: 
De zelfevaluatiemethode van bet Instituut Nederlandse Kwaliteit reikt een instrument aan 
om op verschillende lagen van bet bescbouwde organisatiedeel de 'volwassenheid' te 
bepalen. 
Deze verschillende lagen worden bescbouwd door bet definieren van negen 
aandacbtsgebieden die ieder een onderdeel vormen van de organisatie (vijf 
organisatiegebieden) of bet organisatieresultaat (vier resultaatgebieden). Per 
aandacbtsgebied kan een beschrijving worden gegeven van de buidige stand van zaken bij 
de verschillende deelaspecten en de mogelijke verbeterpunten. 
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Figuur 7 Zelfevaluatie-model 

Aan de organisatiegebieden worden de volgende vragen gesteld: 
1. Hoe is aan bet betreffende deelaspect van dit aandacbtsgebied aandacbt gegeven? 
2. Waar is bet werken aan bet betreffende deelaspect zicbtbaar? 

In bet geval van de resultaatgebieden worden de volgende vragen gesteld: 
1. In welke mate zijn er resultaten bereikt? 
2. Zijn de gepresenteerde gegevens relevant en in boeverre zijn ze van toepassing voor de 
gebele organisatie? 

In de ricbtlijnen voor bet model van de Nederlandse Kwaliteitsprijs worden zeer boge 
eisen gesteld aan een organisatie voor een gedegen kwaliteitsbeleid Voor een slagvaardi
ge, marktgericbte organisatie is bet namelijk van belang om flexibel in te spelen op de 
wensen van de klant en bet proces continu te verbeteren. 

Uitvoering: 
De zelfevaluatie is uitgevoerd door bet bouden van interviews met betrokkenen en door de 
studie van documentatie die een beeld geeft van bet kwaliteitsbesef. De aandacbtspunten 
voor dit onderzoek worden aangeleverd door de handleiding van zelfevaluatie waarin per 
aandacbtsgebied de deelaspecten met de relevante criteria zijn opgenomen. Dit resulteert 
in een aantal inzicbten en interpretaties over de 'volwassenheid' van de organisatie. Om na 
te gaan of deze interpretaties correct waren zijn de rapportages voorgelegd aan de 
opdracbtgevers en zijn inzicbten gereflecteerd bij medewerkers. Dit leverde enige 
aanpassingen en nuanceringen in de rapportage op. 

In het onderstaande kader worden er voor de verschillende aandachtsgebieden de 
belangrijkste inzichten en aanbevelingen opgesomd. Deze opsomming geldt als 
samenvatting van de zelfevaluatie rapportage. 

Samenvatting van de resultaten uit de zelfevaluatie 
#Leiderschap: Kwaliteitsdenken beeft een belangrijke plaats in bet afdelingsbeleid: bet 
afdelingsmanagement draagt een voorbeeldfunctie uit en stimuleert bet nemen van 
initiatief en bet creatief benaderen van de werksituatie. Een kans ter verbetering ligt 
voornamelijk in bet bebeersen van kwaliteitsinitiatieven m.b.v. prestatie-indicatoren. 
#Beleid&Strategie: Het kwaliteitsdenken komt voornamelijk terug in de normen die 
gesteld worden voor de bebeersing van het dienstverleningsproces van VV. Verder wordt 
bet kwaliteitsdenken gestimuleerd op bet werkoverleg. Een mogelijkheid tot verbetering 
ligt in bet meer structureel aanpakken van verbeterinitiatieven. 
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#Personeelsmanagement: Het uitvoeren van een goede dienstverlening staat of valt met 
gemotiveerd personeel. De:ze intentie komt o.a. terug bij het voeren van de 
functioneringsgesprekken waar naast harde doelstellingen ook aspecten als functiebeleving 
en tevredenheid.aan de orde komen. Verder worden de monteurs regelmatig bijgeschoold. 
Een leans voor verbetering ligt in het verhogen van de inspraak van de medewerkers in 
besluiten ta.v. bet afdelingsfunctioneren waardoor medewerkers meer de 'eigenaar' 
worden van besluiten. 
#Middelenmanagement: Het laatste jaar zijn er verschillende projecten uitgevoerd die de 
beschikbaarheid van materiaal en inftastructuur hebben verhoogd. De:ze hebben een 
aanzienlijke kostenbesparing gegeven. Een te sterke kostenfocus kan het gevaar met zich 
meebrengen dat projecten geen doorgang vinden omdat het directe kosteneffect niet 
aantoonbaar is. 
#Management van processen: Na de reorganisatie heeft een standaardisatie 
plaatsgevonden van de werkprocessen waardoor de effectiviteit en de 
beheersingsmogelijkheden zijn toegenomen. Kansen voor verbeteringen liggen vooral in 
het sterker koppelen van het proces met de beheersing m.b.v. resultaatgebieden en 
prestatie-indicatoren. Verder kan een flexibilisering van de procesbeschrijving, 
procesverbeteringen stimuleren. 
#Waardering door het personeel: Ondanks de hardheid van de reorganisatie hebben veel 
medewerkers de noodz.aak ervan ingezien. Een punt van aandacht hierbij is dat een aantal 
medewerkers, als gevolg van een functiewisseling, zich niet volledig kunnen ontplooien in 
de nieuwe functie. Er ligt een taak voor bet management om hier goed mee om te gaan. 
#Waardering door de klanten: Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat een groot deel 
van de klanten tevreden is over de dienstverlening. Er ligt een leans om meer inzicht te 
krijgen in de extra eisen van de klant en ze uiteindelijk 'zeer tevreden' te maken. 
#Waardering door de maatschappij: PTT Telecom heeft een betrouwbaar imago in de 
nederlandse maatschappij, maar worstelt nog met het imago van een 
overheidsondememing. 
#Ondememingsresultaten: Op het moment worden goede bedrijfsresultaten gehaald, er 
moet echter rekening worden gehouden met het verschijnen van concurrenten op de 
markt. 

Uit de :zelfevaluatie kan worden geconcludeerd dat er mogelijkheden liggen in de 
afdeling VV tot het verhogen van de 'volwassenheid'. Deze verbetermogelijken liggen 
vooral in het meer structureel aanpakken van verbeterinitiatieven en het verder 
ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. Het blijkt dat, ondanks de reorganisatie, de 
medewerkers sterker moeten worden gestimuleerd tot het nemen van initiatief. Deze 
intenties moeten in alle aandachtsgebieden worden geimplementeerd, beginnende bij 
'leiderschap'. 
Indien deze mogelijkheden niet worden opgepakt kunnen ze worden geidentificeerd 
als bedreigingen voor een veranderingsproces. Het is dus van belang om de 
aanbevelingen op te pakken en hiermee bet kwaliteitsbesef te laten groeien. 

4.3 Inspelen op de kansen en bedreigingen 
Het inspelen op de geidentificeerde kansen en bedreigingen voor een 
veranderingsproces is een tijdrovend proces, omdat bijvoorbeeld een aspect als 
organisatiecultuur moeilijk te beinvloeden is. Verder kan het verhogen van het 
kwaliteitsbesef in een afdeling alleen plaatsvinden door een andere 
bescbouwingswijze van de betrokkenen zelf. Dit kan niet worden opgedragen door 
een extern adviseur omdat de betrokkenen zich dan geen eigenaar voelen van dit 
veranderingsproces. 
Het grootste deel van de aanbevelingen is daarom overgedragen aan de 
opdracbtgevers, met als boodschap bij bet rapport om de interessante zaken te 
distilleren. 
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Om contact te bouden met bet kwaliteitsbesef in de afdeling W is, in overleg met de 
opdracbtgevers, besloten om een aantal overlegstructuren regelmatig bij te wonen. In 
deze overlegstructuren komt bet kwaliteitsbesef bij de medewerkers naar voren en 
lean dit enigszins bemvloed worden. Het bijwonen van deze overlegstructuren beeft 
de volgende doelen: 

• Het bekleden van de 'helper'-rol: als buitenstaander kunnen adviezen worden 
gegeven over bet besluitvormingsproces en rol van de deelnemers in bet overleg. 

• 'Feeling' bouden met de afdeling: er lean een goed beeld worden gevormd in welke 
mate bepaalde aanbevelingen haalbaar zijn in de praktijk. 

• Het ondersteunen van bet kwaliteitsbesef: door een terughoudende, inhoudelijke 
bijdrage kunnen medewerkers worden gemotiveerd tot een grotere inbreng. 

De voomaarnste overlegstructuren die zijn bijgewoond zijn de kwaliteitswerkgroepen 
en verschillende werkoverleggen. In bijlage 2 worden de bevindingen ervan 
besproken. Hier worcit volstaan met conclusies voor bet afstudeeronderzoek. 

K waliteitswerkgroep 
Uit de kwaliteitswerkgroep blijkt dat de medewerkers moeite bebben om de 
afwacbtende bouding ricbting verbeteringsvoorstellen 'van zicb af te scbudden'. Dit 
resulteert in de volgende aandacbtspunten voor bet onderzoek: 

• opstellen van een invoeringsplan waarin de verantwoordelijkheden zijn toegelicbt. 
• vroegtijdig betrekken van medewerkers in bet genereren van aanbevelingen om ze 

a.b.w. 'eigenaar' te rnaken van de oplossing 
• bet nemen van overzicbtelijke, voor de medewerkers inzicbtelijke stappen in bet 

veranderingsproces om bet afhankelijkheidsgevoel te verminderen 

Werkoverleg 
Uit bet werkoverleg blijkt dat er veel aandacbt nodig is om de medewerkers te 
motiveren tot bet meedenken en bet nemen van initiatief. Dit resulteert in de volgende 
aandacbtspunten voor bet onderzoek: 

• medewerkers regelmatig voorlicbten over de activiteiten in bet onderzoek en de 
mogelijkheid geven tot bet meedenken in bet oplossingsproces 

• bij de implementatie duidelijke aandacbt geven aan de manier waarop eventuele 
verbeteringen kunnen worden ingevoerd. 

• de verbeteringsideeen duidelijk plaatsen in bet buidige afdelingsbeleid om de 
ideeen berkenbaar te bouden voor de medewerkers. 

4.4 Aandachtspunten 
Naar aanleiding van de bovenstaande aanbevelingen ZIJn de volgende 
aandacbtspunten opgenomen in bet afstudeeronderzoek: 

• Regelmatig de ideeen reflecteren bij de medewerkers en de opdracbtgevers om ze 
te laten meedenken in bet onderzoeks- en oplossingsproces. 

• De Randvoorwaarden en beperkingen in de verandercapaciteit bescbouwen bij 
bet uitwerken van de ideeen. 

• De overige aanbevelingen meenemen in bet voorstel tot implementatie van de 
verbeter-ideeen. 
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Samenvatting @' 
Voornaamste doelstelling van dit hoofdstuk is om een beeld te krijgen van de veranderca
paciteit van de afdeling. Hierdoor wordt een indicatie verkregen van de randvoorwaarden 
voor veranderingsprocessen. 
Deze doelstelling is gerealiseerd door het uitvoeren van een analyse, waarin de 
'volwassenheid' van de afdeling Wis beschreven. Een uitgebreider inzicht is verkregen 
door het bijwonen van verschillende overlegstructuren, wat heeft geresulteerd in 
aandachtspunten voor de uitvoering van het afstudeerproject. 
Resultaten van dit hoof dstuk: 
• Kansen ter verhoging van de 'volwassenheid' van de afdeling liggen voornamelijk in 

het meer structureel aanpakken van verbeteringsprojecten en in het stimuleren van het 
'kwaliteitsdenken '. 

• Deze verbeteringen dienen voornamelijk te worden uitgevoerd door de betrokkenen. 
• Momenteel worden deze zaken geJ't:/entificeerd als bedreigingen voor het 

veranderingsproces in de afdeling. 
• De geconstateerde randvoorwaarden en aandachtspunten dienen in het 

afstudeerproject vooral in de generatie van verbeteringsideeen en in de implementatie 
met nadruk te worden meegenomen. 
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Overgang van onderzoeksstap 2 naar onderzoeksstap 3 

Slap l: Oricntaticfuc 

Stap 2: Intern Onderzoek . 

Slap 4: Extern -> lntan 

Slap S: Afiluiting 

Resultaten van onderzoeksstap 2: 
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Stap 3: Estern Onderzoek 

Hoofdstulc S 
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voor loyalitcit 

Hoofdstulc 6 
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Hoofdstulc 7 
TodlingVIJI 
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• De kansen en bedreigingen voor verandering dienen in de generatie van verbeteringsideeen en in de implementatie 
met nadruk te worden meegenomen als Randvoorwaarden voor veranderingsprocessen. 
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Hoof dstuk 5 Een model voor loyaliteit 

In dit hoofdstuk wordt een model ontworpen dat het inzicht verhoogt in het 
proces tot het verkrijgen van een loyale klant. Dit model zal dienen a/s 
referentiekader voor het onderzoek naar de inv/oedsfactoren op loyaliteit 
van de klanten VV. Uiteindelijk zal er een ajbakening worden gemaakt 
waarin wordt aangegeven welke de/en van het model nader worden 
beschouwd in het afstudeerproject. 

5.1 Verantwoording van bet model 
De functie van het model voor het afstudeeronderzoek is om een referentiekader te 
scheppen waarin alle relevante aspecten met betrekking tot loyaliteit worden 
beschouwd. Dit model zal een beschrijving geven van de ontwikkeling tot loyaliteit 
voor een algemeen dienstverleningsproces en uiteindelijk worden toegepast op de 
dienstverlening van W. 
De volgende criteria voor het model zijn opgesteld: 
• het inzicht verhogen in het proces tot het verkrijgen van klantloyaliteit 
• de relevante factoren in beeld brengen voor het verkrijgen van klantloyaliteit 
• deze factoren moeten als uitgangspunt dienen voor het afstudeeronderzoek van de 

dienstverlening van W. 

5.2 Literatuurstudie 
De laatste jaren zijn er verschillende publikaties verschenen die in verband staan met 
klantloyaliteit. Met behulp van deze publikaties kan het inzicht in de totstandkoming 
van loyaliteit worden verhoogd. 
In de literatuurstudie zijn, door een zoekmethode op kemwoorden als loyaliteit, 
klanttevredenheid en dienstkwaliteit, theorieen verzameld die het te ontwikkelen 
model kunnen ondersteunen. Een andere zoekmethode die is gebruikt is de zgn. 
'sneeuwbalmethode': verwijzingen in publikaties nader bestuderen en hieruit nieuwe 
verwijzingen distilleren. 
De belangrijkste publikatie, die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het model, 
is het onderzoek naar het PRO SAT-model. 

Rapp, 1994 Literatuur W 
De essentie van bet PROSAT-model is de veronderstelling dat ondememingswinst 
grotendeels wordt veroorzaakt door klanttevredenheid ('PROfit through SATisfaction). Als 
voorwaarde wordt in dit model gesteld dat er sprake moet zijn van een klantrelatie waar 
verscheidene malen contact is tussen de klant en de dienstverlener. 
Het PROSAT-model is o.a. ontworpen naar aanleiding van de uiteenzetting door Fornell, 
1992, die behandeld is in Hoofdstuk 3. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van een 
reeks van invloedsfactoren op de loyaliteit van de klant. Loyaliteit wordt door Rapp 
gedefinieerd als bet besluit van de klant om na een transactie de relatie met de 
dienstverlener voort te zetten. 
De factoren van invloed op loyaliteit kunnen worden geclusterd tot factoren die de 
klanttevredenheid of de hoogte van de wisselbarrieres bemvloeden (figuur 8). Verder 
wordt de inspraakmogelijkheid voor de klant als factor van invloed op de loyaliteit 
gedefinieerd (niet aangegeven in figuur 8). 
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Figuur 8: PROSAT-model 
Klanttevredenheid 
Als centrale oorzaak van klanttevredenheid wordt de relatieve kwaliteit van bet geleverde 
produkt gesteld. Onder relatieve kwaliteit wordt de prestatie op een combinatie van 
kwaliteitsdimensies verstaan, in samenhang met de voor de klant vooraf vastgestelde 
waarde van deze dimensies. 
De volgende kwaliteitsdimensies worden onderscbeiden: 
• Techniscbe produkt: kwaliteit van fysieke kwaliteitsbestanddelen 
• Service: ontstaat door invulling van alle servicebestanddelen, die door bet personeel of 

door servicesysternen verricbt kunnen worden. 
• Reputatie: ontstaat door bet imago van de ondememing 
• Verkoop: de kwaliteit van bet verkoopproces 
• Prijs: de door de klant waargenomen kosten om bet produkt te verkrijgen. 

Voor elke kwaliteitsdimensie kunnen verschillende deelaspecten worden opgesomd. Deze 
deelaspecten staan nader uitgewerkt in bijlage 3. 

Loyaliteit 
Een beschrijving van de werking van de wisselbarrieres is behandeld in Hoofdstuk 3. De 
boogte van de wisselbarrieres kan in de eerste plaats worden bemvloed (Porter, 1991) door 
bet gebruik van marketinginstrumenten. Dit kan leiden tot een psycbologiscbe binding van 
de klant aan een dienstverlener. Verder kan de boogte van de wisselbarrieres worden 
beinvloed door bet koppelen van financiele consequenties bij bet wisselen van leverancier. 
Tot slot zijn de marktkenmerken van invloed: bv. bet aantal concurrenten in een markt 
beeft invloed op de mogelijkheid tot wisselen van leverancier. 
Een punt van aandacbt bij de wisselbarrieres (Jones, 1995) is dat een grote boogte ervan, 
negatieve invloed kan bebben op de klanttevredenheid. In deze gevallen voelt de klant zicb 
vastgeketend aan een leverancier en kan de tevredenheid negatief zijn. 

lnspraakmogelijkheid 
De inspraakmogelijkheid voor een klant kan een ontevreden klant 'repareren' tot een 
tevreden klant. 'Repareren' omvat bet berstellen van de fouten uit de eerdere 
dienstverlening en bet aanbieden van een eventuele compensatie voor de gemaakte fouten. 
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Figuur 9: Inspraak van de klant 

In de praktijk zijn er twee mogelijkheden in bet geval van ontevredenheid van de klant 
over de dienstverlening (figuur 9, Allen ,1989): 
• de klant is ontevreden en deelt bet mee aan de ondememing. De ondememing zal bier 

dus zeer zorgvuldig op moeten reageren en als gevolg van deze reactie kan de klant 
tevreden worden. 

• de klant is ontevreden en communiceert zijn ontevredenheid niet naar de ondememing. 

Een goed inzicbt in de drie factoren van invloed op de loyaliteit en een 
ondememingsbeleid dat hierop is afgestemd, zal bij langere klant-dienstverlenersrelaties 
leiden tot een bogere loyaliteit. 

Het PROSAT-model geeft een inzicht de factoren die van invloed zijn op het 
verkrijgen van een loyale klant. Er wordt echter een surnrniere beschrijving gegeven 
van het beoordelingsproces van de klant van de relatieve kwaliteit. Een duidelijk 
inzicht in dit proces is voor het onderzoek van belang, omdat dit bijdraagt aan het 
inzicht in het ontstaan van klanttevredenheid. 
In het onderstaande is een model beschreven dat een specificering geeft van het in het 
PROSAT model gestelde proces van de beoordeling van de relatieve kwaliteit. 

Zeithaml, 1990 Literatuur W 
Het Service Quality Model (SERVQUAL) geeft een bescbouwing over de waameming van 
de dienstkwaliteit door de klant. Essentie van bet model is dat bet oordeel over de 
geleverde dienstkwaliteit wordt gevormd door een vergelijking tussen de verwacbte dienst 
van de klant en de waargenomen dienst door de klant. Een goede servicekwaliteit wordt 
gedefinieerd als bet volbrengen of overtreffen van de klantverwacbting. 
De verwacbting van de klant wordt bescbouwd als bet aanvangspunt van bet 
dienstverleningsproces: als gevolg van deze verwacbting benadert de klant een bepaalde 
ondememing en de ondememing ontwerpt haar dienstverlening op basis van haar 
perceptie van de klantverwacbting. Het ontwerp van de dienstverlening gebeurt in twee 
stappen: bet vertalen van de perceptie van de klantverwacbting naar kwaliteitsspecificaties 
en de vertaling van deze specificaties naar de uiteindelijke dienst. Tussen deze 
toestandsovergangen kunnen verschillende kloven ontstaan (zie figuur 10). 
De klantverwacbting wordt bei:nvloed door vier factoren. In de eerste plaats is dit de 
informatie die de klant krijgt van andere klanten, de mond-tot-mond communicatie. Een 
tweede factor van invloed zijn de karakteristieken van de klant en de omstandigbeden 
waarin de klant zicb bevindt, de persoonlijke wensen. Derde factor is de ervaring met de 
ondememing en eventuele concurrenten in bet verleden. Ten slotte speelt de exteme 
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communicatie door de ondememing en eventuele concurrenten ook een belangrijke rol in 
de klantverwachting. Deze factor kan aangewend worden door de ondememing om 
invloed uit te oefenen op de vorming van de klantverwachting. 
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Figuur 10 SERVQUAL-model 

De verwachting bij de klant wordt verder beschreven m.b.v. twee extreme verwachtingen. 
Het eerste uiterste is de verlangde service van de klant. Deze verwachting wordt voldaan 
als een dienst wordt geleverd waarin voldaan wordt aan alle wensen van de klant. Deze 
dienstverlening zal naast aspecten die deel uitmaken van de kemdienst ook aspecten 
bevatten van de extra service. Het andere uiterste is een adequate service voor de klant. De 
klant gaat er van uit dat niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd door de 
dienstverlener en heeft een duidelijke mening over een voldoende levering van de dienst. 
Bij realisering hiervan ontstaat een minimale mate van tevredenheid. 
Tussen deze twee verwachtingen wordt een tolerantiezone gedefinieerd waarin een dienst 
zich zou moeten bevinden. De hoogte van deze verwachtingen en de grootte van de 
toleratiezone varieert in de tijd. 
De beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening vindt plaats op basis van een 
vergelijking van de verwachting van de dienst en de waameming van de klant van de 
dienstverlening. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een vergelijking op de 
verschillende kwaliteitsdimensies. In het SERVQUAL-model vindt deze vergelijking 
plaats op alleen de dienstkwaliteitsdimensie. Het PROSAT-model breidt deze verzameling 
uit met vier andere dimensies. 

5.3 Beschrijving van bet model voor loyaliteit 
Samenvoegen van literatuur 
Om het model voor het afstudeeronderzoek te realiseren worden de theorieen 
samengevoegd. Het model is beschreven in de figuur 11. In de figuur zijn toestanden 
in een ovale vonn weergegeven en invloeds&ctoren met een cirkel. 
Aan het model is, na een discussie met de begeleiding, een routine toegevoegd. Deze 
routine modelleert de situatie van het bijsturen van de dienstverlening voordat de 
volledige dienst is opgeleverd. Deze bijsturing is toegevoegd omdat tijdens de 
dienstverlening kan blijken dat de verwachtingen van de klant anders blijken dan 
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voorzien. Door de bijsturing worden deze fouten gecorrigeerd voordat de klant zijn 
uiteindelijke kwaliteitsoordeel heeft bepaald. Dit resulteert in een meer flexibele 
dienstverlening. 

Toelichting op bet model voor loyaliteit (figuur 11): 
Levering en beoordeling van de dienst 
Als de klant een verbinding aanvraagt beeft de klant een bepaald verwacbtingspatroon van 
de dienstprestatie van PIT Telecom VV. Deze verwachting wordt veroorzaakt door 
verschillende factoren. Het ontwerp van de dienstverlening van vaste verbindingen wordt 
gebaseerd op de perceptie van deze klantverwacbtingen. Deze verwacbtingen worden 
omgezet in kwaliteitsspecificaties en vervolgens naar doelstellingen en werkwijzen voor de 
levering van de dienst. 
Bij de levering van de dienst doet de klant een waarneming van de levering en dit wordt 
gerefereerd aan de klantverwacbting. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van de vijf 
kwaliteitsdimensies en hieruit ontstaat de beoordeling van de dienstkwaliteit. Deze 
beoordeling kan verder worden beinvloed door bet tijdig bijsturen van de tekortschietende 
onderdelen in de dienstverlening. Een voorbeeld van bet tijdig bijsturen van de 
dienstverlening is bet flexibel optreden van de monteur. 
Jnspraakmogelijkheden bij PTT Telecom 
Indien een klant ontevreden is over de dienstverlening boeft dit niet in de toekomst een 
verloren klant op te leveren. Een deel van de klanten laat namelijk zijn ontevredenheid 
blijken via bv. de afdeling klantenreakties. Als bier goed op gereageerd wordt door PIT 
Telecom kan de ontevreden klant worden getransformeerd tot een tevreden klant. 
Loyaliteit van de klant 
Een tevreden klant beeft geen l -op-1 relatie met een loyale klant. Een andere grote factor 
van invloed op de loyaliteit van de klant is namelijk de boogte van de wisselbarrieres. De 
boogte van de wisselbarrieres en de oorzaken ervan dienen daarom bescbouwd te worden 
in dit model. 

Toetsing van bet model op de drie doelstellingen 
lnzicht verhogen in het proces tot het verkrijgen van klantloyaliteit 
Deze doelstelling wordt door het bovenstaande model verwezenlijkt. Er is namelijk 
een cyclisch proces ontworpen van het ontstaan van een bepaalde klantverwachting 
tot het realiseren van klantloyaliteit. De cyclus is terug te vinden in het terugkomen 
van ervaringen bij de dienstverlening in de bei'nvloedingsfactor 'ervaringen in het 
verleden'. Deze bei'nvloedingsfactor heeft een verband met de klantverwachting. 
De relevante factoren in beeld brengen voor het verkrijgen van klantloyaliteit 
In het model zijn de factoren in de beoordeling van de dienstkwaliteit en die de 
hoogte van de wisselbarrieres bepalen, aangegeven. In combinatie met de 
klantverwachting zijn dit de relevante factoren die de klantloyaliteit bei'nvloeden. 
De factoren kunnen als input dienen voor het onderzoek naar de loyaliteit bij de 
klanten van VV 
Hierbij is het van belang dat de factoren toegepast worden op de situatie van VV. De 
uitwerking van de factoren naar concrete aspecten voor een dienstverleningsproces 
(bijlage 3) geeft invulling aan deze doelstelling. 

5.4 Afbakening 
Het ontworpen model schetst een referentiekader van het loyaliteitsproces van de 
klant. Een volledig onderzoek naar het model voor de situatie van VV zal een 
uitgebreid onderzoek tot gevolg hebben en zal niet binnen de afstudeertermijn 
kunnen worden afgerond. Een afbakening van de te onderzoeken aspecten is 
noodzakelijk. Als uitgangspunt hiervoor wordt de opdrachtformulering genomen. 
In het onderstaande wordt het model stap voor stap doorlopen en aangegeven welke 
onderdelen nader onderzocht worden. 
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Venvachting van de klant 
Het loyaliteitsproces start met de verwachting van de klant over de dienstverlening. 
De oorz.aak van deze verwachtingen za1 Diet worden beschouwd in dit onderzoek. De 
achtergrond hiervan ligt in de keuze van de opdrachtgevers eerst de verwachtingen in 
beeld te brengen voordat het ontstaan hiervan wordt onderzocht. 
De inhoud van de verwachting van de klant wordt daarom onderzocht. In het 
onderzoek wordt de verwachting beschouwd van de 'verlangde service'. De 'satisfiers 
en customer-delight aspecten' zullen hier een belangrijke rol spelen. De verwachting 
van de klant wordt uiteindelijk vastgelegd in de mate van belangrijkheid van de 
verschillende kwaliteitsdimensies en achterliggende aspecten. 
Ontwikkelen van de dienst 
De vertaling van de klantverwachtingen naar de levering van de dienst en de 
bijsturing za1 Diet in het onderzoek in beschouwing worden genomen. Deze vertaling 
is tijdens de procesbeschrijving en de kwaliteitsevaluatie aan de orde gekomen en 
hierin liggen een aantal kansen ter verbetering. In dit onderzoek is de keuze gemaakt 
om eerst de focus bij de klant te leggen voordat inteme zaken worden aarigepast. 
Ontstaan van klanttevredenheid 
Het beoordelingsproces van de dienstkwaliteit za1 ten dele worden beschouwd door 
een onderzoek te doen naar de klantverwachtingen. Deze infonnatie geldt als 
uitgangspunt van het beoordelingsproces. Het beeld dat de klant op het moment heeft 
van de dienstverlening van W wordt echter Diet in beschouwing genomen. Dit beeld 
wordt op het moment al ten dele gevormd in de NIPO-onderzoeken. 
Verder wordt het proces van inspraak van de klant Diet in beschouwing genomen. 
Dit proces wordt buiten beschouwing gelaten omdat de nadruk in dit onderzoek ligt 
op de bei'nvloeding van de klantloyaliteit binnen het dienstverleningsproces. Het 
inspraakgedeelte is meer herstellend op de langere termijn, terwijl de eigenlijke 
dienstverlening afgesloten is. 
Ontstaan van loyaliteit 
De mate van aanwezigheid van de wisselbarrieres en de belangrijkheid van 
verschillende oorzaken, zullen in dit onderzoek worden beschouwd. De aanwezigheid 
van wisselbarrieres wordt, naast klanttevredenheid, gezien als een van de 
belangrijkste oorzaken van loyaliteit. De mate van loyaliteit van de huidige klanten 
zal, tot slot, Diet worden onderzocht omdat in de huidige situatie nog geen duidelijke 
leveranciers-keuzemogelijkheden zijn voor klanten. 

Samenvatting@ 

Doelstelling van dit hoofdstuk is om een referentiekader le ontwerpen voor het onderzoek 
naar de belnvloedingsfactoren op klantloyaliteit. Dit kader moet zijn gebaseerd op de 
belangrijkste theorieen uit de literatuur over klantloyaliteit. Deze doelstelling is 
gerealiseerd door het uitvoeren van een literatuurstudie waar inzichten over 
klantloyaliteit zijn samengevoegd. Dit heeft geresulteerd in een model waarin de 
belangrijkste toestanden en beinvloedingsfactoren in het loyaliteitsproces zijn 
opgenomen. Dit model dient als uitgangspunt voor het verdere onderzoek voor de situatie 
van W. Gezien de beperkte duur van het afstudeerproject is het model afgebakend tot een 
aantal onderzoeksonderwerpen. 
Resultaten van dit hoof dstuk: 
• het opgestelde model resulteert in de invloedsfactoren op klantloyaliteit. De 

invloedsfactoren zijn gespecificeerd tot herkenbare kwaliteitsaspecten voor het 
dienstverleningsproces van W. 

• de ajbakening van het model resulteert in een aantal onderwerpen voor verder 
onderzoek. Deze onderwerpen zijn: het beschrijven van de klantverwachting, het 
ontstaan van klanttevredenheid en de mate van aanwezigheid van wisselbarrieres. 
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Hoofdstuk 6 Dataverzameling 
Na het ontwerpen van het loyaliteitsmodel voor een dienstverleningsproces 
dienen de onderzoeksonderwerpen te worden beschouwd voor de situatie 
van VV. In dit hoofdstuk wordt dit uitgevoerd door de verzameling van 
ldanteninformatie over de klanttevredenheidsfactoren en de wisselbarrleres. 
Uiteindelijk zal in dit hoofdstuk een keuze worden gemaakt van de 
belangrljkste invloedsfactoren op klantloyaliteit die verder in dit verslag 
zullen worden uitgewerkt. 

6.1 Vooronderzoek 
De prestatie van het dienstverleningsproces van VV is de laatste jaren op 
verschillende manieren geevalueerd bij de klanten. Deze onderzoeken hebben er toe 
geleid dat de factoren in kaart zijn gebracht die de klant belangrijk vindt voor een 
adequate service (tevreden klant). Naast deze klantinformatie hebben deze 
onderzoeken tevens aanbevelingen opgeleverd voor de uitvoering van de 
dataverzarneling. 

In het onderstaande worden deze onderzoeken in het kort beschreven. Een 
uitgebreide beschrijving met de behaalde resultaten is opgenomen in bijlage 4. 
SMART-onderzoek 
De doelstelling van dit eenmalige onderzoek was om de klant te vragen welke 
aspecten de klanttevredenheid bepalen. Met behulp van klantenpanels en 
vragenlijsten is een lijst opgesteld met de belangrijkste basis-kwaliteitsaspecten van 
de dienstverlening. 
NJPO-enquete 
In dit onderzoek wordt een maal per kwartaal de prestatie gemeten van de 
dienstverlening op de kwaliteitsaspecten uit het SMART-onderzoek. Dit onderzoek 
heeft een beeld gegeven van de prestatie op de vastgestelde kwaliteitsaspecten. 
After-Sales/Service 
Dit instrument wordt gebruikt om een directe terugkoppeling te realiseren van de 
geleverde prestatie in de dienstverlening. De resultaten uit het onderzoek hebben 
vooral geleid tot het opsporen en herstellen van de incidentele 'missers'. 

Aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken: 
• naast onderzoek naar de klanttevredenheid client ook klantloyaliteit te worden 

beschouwd. 
• er client onderzoek te worden gedaan naar de aspecten die 'zeer tevreden' klanten 

opleveren; de satisfiers en customer delight-aspecten (de extra eisen). 
• de klantverwachtingen moeten worden uitgesplitst naar verschillende 

klantengroepen. 

• klantverwachtingen dienen te worden geoperationaliseerd tot herkenbare 
onderdelen uit het dienstverleningsproces 

Aanbevelingen naar aanleiding van de methodiek van de onderzoeken: 
• de ondervraagde client deskundig te zijn over de dienstverlening van VV 
• de vragensteller dient gemotiveerd te zijn en deskundig te zijn over VV. 
• de meerwaarde van extra onderzoeken client duidelijk te worden aangegeven 
• er client duidelijke aandacht te worden besteed aan de vertaling van de 

onderzoeksresultaten naar verbeteringen in het proces. 

Het behouden van de oorsprong 24 



Onderzoeksstap 3 

6.2 Opzet van bet onderzoek 
Doel van de dataverzameling is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen die een 
beeld geeft van de klantverwacbtingen en bet ontstaan van klanttevredenheid of 
indicatie geeft ·van de wisselbarrieres. Het model dat is ontworpen in hoofdstuk 5 is 
als uitgangspunt genomen in bet genereren van deze doelstelling. Het model levert 
een reeks van factoren van invloed op loyaliteit waarvan wordt nagegaan in hoeverre 
ze relevant zijn voor de loyaliteit van een klant van VV. 
Verder zijn de aanbevelingen uit bet vooronderzoek (6.1) meegenomen bij de 
uitwerkingen van de doelstelling tot onderzoeksrichtingen. Uit de doelstelling zijn de 
volgende onderzoeksrichtingen ontwikkeld: 
• bet in kaart brengen van de 'dissatisfiers' voor de verschillende klantengroepen 
• bet in kaart brengen van de 'satisfiers' en 'customer delight-aspecten' voor de 

verschillende klantengroepen 
• bet in kaart brengen van de wisselbarrieres in de markt van VV. 

Voor bet realiseren van deze onderzoeksrichtingen zijn een aantal onderzoeken 
gelijktijdig uitgevoerd. Voor bet in kaart brengen van de 'dissatisfiers' is de volgende 
methode gehanteerd: 

Methode X 

Gebruikte methode: 
• Documentatiestudie 
Uitvoering: 
De belangrijkste en de meest betrouwbare informatie over de dissatisfiers worden 
aangeleverd door de NIPO-onderzoeken. Aan bet einde van 1995 is een analyse gemaakt 
van de NIPO-resultaten van de laatste twee jaar (NIPO, 1995). Deze analyse levert een 
duidelijk beeld op van de relevantie van de verschillende dissatisfiers. Deze aspecten 
kunnen met de aangegeven belangrijkheid direkt worden terugvertaald naar bet 
loyaliteitsmodel als relevante kwaliteitsaspecten. 

De 'satisfiers' en de 'customer delight-factoren' zijn verzameld met de volgende 
methode: 

Emans, 1985 
Gebruikte methoden: 
• Interviewen 
• Stapelen van de informatie (Kempen, 1995) 
Uitvoering: 

MethodeX 

Deze informatie is nog niet aanwezig bij PTT Telecom en wordt in deze stap verzameld bij 
de klanten van W. Na een discussie met de opdracbtgevers gelden de volgende 
randvoorwaarden voor dit onderzoek: 
• een onderscbeid in bet onderzoek maken naar de eisen van grote klanten (GZM) en 

middelgrote/kleine klanten (MZMIKZM). 
• een indicatie geven van de onderlinge rangschikking van de eisen 

De verzameling van de informatie is gedaan door bet interviewen van een aantal klanten 
van W. De grote klanten zijn geinterviewd in een persoonlijk gesprek en de 
middelgrote/kleine klanten zijn telefoniscb ge1nterviewd. De gespreksonderwerpen zijn 
gebaseerd op de algemene kwaliteitsaspecten uit bet loyaliteitsmodel. Met de 
gespreksonderwerpen wordt bet volledige dienstverleningsproces besproken met de klant. 
Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 5. 
Uiteindelijk is de informatie terugvertaald tot kwaliteitsaspecten. De clustering van deze 
informatie is gerealiseerd door bet zgn. 'stapelen van de informatie'. Dit is uitgevoerd door 
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de interviewverslagen samen te vatten tot gespreksonderwerpen. Vervolgens werd alle 
informatie met hetzelfde onderwerp uit de verslagen bij elkaar 'gestapeld' om hieruit 
indicaties te genereren voor dit onderwerp. Uiteindelijk zijn deze onderwerpen uitgewerkt 
tot kwaliteitsaspecten in het model. 
Om objectiviteit te verhogen in het stapelen van de informatie zijn deze bewerkingen enige 
malen parallel uitgevoerd door een medewerker van de afdeling W met de afstudeerder. 
Hieruit bleek dat de interviewverslagen zodanig beschreven waren vrijwel dezelfde 
gespreksonderwerpen werden herkend. De interviewverslagen die voor het 'stapelen' zijn 
gebruikt waren al eerder aan de ondervraagden voorgelegd met de vraag of het verslag 
juist en volledig is. 

De informatie over de wisselbarrieres is als volgt verzameld: 

Emans, 1985 
Gebruikte methode: 
• Interviewen 
• Docurnentatiestudie 
• Stapelen van de informatie 

Uitvoering: 

MethodeX 

Deze informatie is ook nog niet aanwezig bij P'IT Telecom en daarom zal deze informatie 
o.a. bij de klanten van W warden verzameld. De vragen, naar aanleiding van de 
wisselbarrieres, zijn toegevoegd aan de bestaande interviews met de klanten en hiervoor 
gelden dezelfde randvoorwaarden. Het ontwerp ervan is gecombineerd in bijlage 5. 
De verwerking en controle van de objectiviteit is gelijk aan het onderzoek naar de 
kwaliteitsaspecten. 

6.3 Tussenpresentatie 
De bovenstaande onderzoeksopzet is tijdens de tussenpresentatie, op 15 januari 
1996, besproken en goedgekeurd door het begeleidingstearn. Uit het onderzoek 
zullen de belangrijkste aspecten worden geselecteerd die nader worden onderzocht 
voor de dienstverlening van VV. Na discussie is besloten om bij de keuze van de 
belangrijkste aspecten twee zaken in beschouwing te nemen: 
• de mate van realiseerbaarheid meenernen in de selectie van de belangrijkste eisen. 
• uitvoeren van een analyse van de toekornstige concurrenten om de te selecteren 

aspecten op de sterkten en zwakten van de concurrenten af te sternrnen. Deze 
analyse is beschreven in onderstaand kader. 

MethodeX 

Gebruikte methoden: 
• docurnentatiestudie 
• SWOT-analyse 
• beschrijving van de mogelijke strategic met behulp van de vijf P's (Viehoff, 1992) 
Uitvoering: 
Bij de afdeling Marketing van het TCD Groningen is informatie aanwezig over de 
toekomstige concurrenten van W . Deze informatie is samengevoegd per concurrent en 
uiteindelijk samengevoegd in de SWOT-analyse en in de strategie-beschrijving. 
Deze concurrentie-analyse is voorgelegd aan de manager Marketing voor een controle op 
juistheid van interpretatie door de afstudeerder. Na enige aanpassingen is de analyse 
gebruikt als input voor de selectie van de belangrijkste aspecten. 
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6.4 Resultaten 
Invulling van de aspecten uit bet onderzoek in bet model 
Uit de documentatie en de interviews kunnen een groat aanta1 kwa1iteitsaspec en 
wisselbarrieres worden gegenereerd. DC7.C aspecten kwmen worden gekwalificeerd 
tot 'dissatisfiers', 'satisfiers' en 'customer delight-factoren'. Een aspect wordt 
gekwalificeerd als 'dissatisfier' ale een k1ant duidelijk aangeeft dat bij bet ontbreken 
van bet aspect ontevredenheid optrcedt. Een aspect wordt als customer delight-actor 
gekwalificeerd indien een klant tevreden is over de aanwezigheid van bet aspect en 
aangeeft dat bet niet tot de basis verwachting behoort. De tussenvormen worden als 
'satisfier' gekwalificeerd. Uit de kwalificatie blijkt dat bet onderscheid van de 
'dissatisfiers' goed .te makcn is, echter bet onderscheid tussen 'satisfiers' en 
'customer delight-aspecten' is moeilijker te makcn. 
Het complete overzicbt van de kwaliteitsaspecten uit de onderzoeken is opgenomen 
in bijlage 6. 

Kwaliteitsaspecten 
Uit bet overzicht blijkt dat de aspecten bij de kwaliteitsdimensie 'Technisch produkt' 
voomamelijk 'dissatisfiers' bevatten. Uit de interviews blijkt dat dez.e aspecten gelden 
als voorwaarde voor een goede dienstverlening: dez.e aspecten zijn vrijwel door alle 
klanten genoemd en ze worden gezien als basis elementen van de dienstverlening. 
De meeste kwaliteitsaspecten worden vermeld bij de dimensie 'Dienskwaliteif. Dit is 
begrijpelijk omdat veruit bet grootste deel van bet dienstverleningproces wordt 
beoordeeld in deze kwaliteitsdimensie. Tijdens de interviews bleek dat een groat deel 
van de aspecten bij deze dimensie als belangrijk worden gekenmerkt. Bij de 
kwaliteitsaspecten valt op dat de 'satisfiers' en 'customer delight-aspecten' zich 
voomamelijk binnen bij de aspecten 'Zekerheid', 'lnvoelingsvermogen' en 
'Flexibiliteit' bevinden. Dit duidt op een grote waarde die gehecht wordt aan bet 
uitvoerend personeel en aan de communicatie tijdens de dienstverlening. Vooral de 
grote klanten (GZM) die tevreden zijn over de dienstverlening hechten veel waarde 
aan deze aspecten. Verder valt op dat de concrete inwlling van de aspecten 
klantafhankelijk is. 
Bij de dimensie 'Verkoopkwaliteif komen voomamelijk extra eisen voor. Dit komt 
voomamelijk terug in de aspecten 'Persoonlijke communicatie' en de 'Vakkundigheid 
verkoper'. Voomamelijk bij de grote klanten worden dez.e aspecten als belangrijk 
gezien. 
De kwaliteitseisen behorende bij de dimensies 'Reputatiekwa/iteif en 'Prijskwa/iteif, 
blijken minder van belang voor de klanten, met uitzondering van de prijs van de 
verbinding. De prijs van de verbinding wordt expliciet betrokken bij de beoordeling 
van de dienstkwaliteit en als belangrijk gezien. 

Wisselbarrieres 
Bij de wisselbarrieres blijkt uit de interviews dat belangrijke kansen ter verhoging 
van de wisselbarrieres vooral liggen bij de economische oorzaken. Vooral bet 
aanbieden van pakketvoordelen en kortingen en de toepassing van servicecontracten 
kunnen de klanten beter binden aan PTT Telecom. DC7.C kans is vooral aanwezig bij 
de grote klanten omdat deze groep bier grote interesse in toont. 
De psychologische oorzaken van wisselbarrieres komen niet duidelijk naar voren in 
de interviews. Over bet algemeen blijkt de goede samenwerking met de verkoper en 
de ervaringen met PTT Telecom wel als positief te worden ervaringen. Echter in de 
afweging om in de toekomst wel of niet bij PTT Telecom te blijven worden de 
oorzaken als minder belangrijk gewaardeerd. 
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Basis ·eisen 
Beschikbaarheid 

Nakomenvan 
Snelle sto · 

Bereikbaarheid van medewerkers 

Enraeisen 
Individuele aandacht voo 

Communicatie tr dens sto · 
Communicatie tr dens 1 

Mo eliikheid tot bf 
Persoonliik contact met ve 

betrouwbaar 

Tabel 1: de geselecteerde aspecten uit de klanteninterviews 
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Uit een beschouwing van de marktkenmerken blijkt dat de regelgeving er vooral op 
gericht is om de huidige wisselbarrieres te verlagen. Potentiele concurrenten zullen in 
de aanvang van marktpenetratie meer voordelen hebben en er zijn wettelijke 
beperkingen voor PTT Telecom in de prijszetting. Deze wisselbarrieres zullen dus 
moeilijk te bemvloeden zijn door PTT Telecom. 

Overige resultaten uit de interviews 
Uit interviews zijn ook aanwijzingen te genereren die niet zijn terug te voeren in het 
model. In de eerste plaats blijkt dat, vooral de grote klanten, de NIPO-enquetes en 
after sales als negatief ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal 
van de telefonische vraaggesprekken, de onpersoonlijke benadering van de klanten en 
de onvoldoende feedback op aanbevelingen van de klant. V ooral klanten die minder 
tevreden zijn over de dienstverlening beschouwen de telefoongesprekken als 'lastig'. 
In tweede plaats blijkt dat een groot deel van de klanten geen verandering in de 
dienstverlening van PTT Telecom heeft ervaren. Hieruit blijkt dat inteme 
verbeteringen niet altijd merkbaar zijn voor de klanten. 
Tot slot blijkt dat het beeld dat de klanten van PTT Telecom hebben varieert van 
neutraal tot positief. V ooral bij grote klanten valt op te merken dat ze duidelijk 
weten water bij PTT Telecom speelt en waarom sommige problemen optreden in de 
dienstverlening 

Concurrentie-analyse 
Uit de concurrentieanalyse blijkt dat potentiele concurrenten vooral bedrijven zijn die 
hun core-business niet in telecommunicatie hebben. 
Dit resulteert in de volgende sterkten: 
• concurrentie op prijs 
• goede relatie met al bestaande klanten in de core business 
• samenwerking met grote telecom-operators uit het buitenland 
De volgende zwakten kunnen worden opgesomd: 
• infrastructuur met een mindere dekking dan PTT Telecom 
• geen reputatie als betrouwbare telecommunicatie-leverancier 
• geen eigen outlets, daardoor minder invloed op de prijszetting 

Uit deze SWOT-analyse blijkt dat PTT Telecom zal moeten reageren met een 
concurrerende prijstelling (in hoeverre mogelijk binnen de wettelijke beperkingen) en 
door het duidelijk profileren van betrouwbare kwaliteit van de telecommunicatie
diensten. Verder zal er zeer nadrukkelijk moeten worden gewerkt aan een 
intensivering van de relatie met de bedreigde klantengroepen. 

6.5 Selectie van de indicaties voor verder onderzoek 
De selectie van de belangrijkste aspecten is verwezenlijkt met behulp van de 
concurrentieanalyse en de belangrijkheidswaardering van klanten uit de interviews. 
De uiteindelijke keuze heeft plaatsgevonden in een discussie met de opdrachtgevers. 
Naar aanleiding van de concurrentie-analyse is besloten dat de meest haalbare 
verbeteringen voor het Telecomdistrict liggen in de intensivering van de relatie met 
de klant. Dit zal leiden tot een grotere loyaliteit van de klanten. 
Uit de klanteninterviews blijkt dat de extra eisen de meeste invloed op de 
intensivering met de relatie met de klant hebben. Deze eisen leveren een hogere mate 
van tevredenheid op en verhogen de klantgerichtheid. Bij deze eisen behoren 
'satisfiers' of 'customer delight-aspecten' . De geselecteerde extra eisen staan 
vermeld in tabel 1. 
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In de tabel staan verder een aantal kwaliteitsaspecten opgesomd die worden 
gekwalificeerd als de belangrijkste basiseisen. Dit zijn allen 'dissatisfiers' en deze 
eisen gelden a1s voorwaarde voor een goede dienstverlening. 
In de vervolgstappen zullen de basis en extra eisen nader worden onderzocht op 
belangrijkheid. Verder zullen voor de eisen de verscbillen m 
belangrijkheidswaardering tussen de Groot Zakelijke Klanten (GZM) en de 
Middelgrote en Kleine Klanten (MZM/KZM) worden onderzocht. 
Bij de kwalificatie van de kwaliteitsaspecten in 'dissatisfiers', 'satisfiers' en 
'customer delight-aspecten' kan tot slot worden opgemerkt dat na verloop van tijd 
alle aspecten kunnen worden geclassificeerd als 'dissatisfiers': onverwachte zaken 
gaan na een aantal malen behoren tot de basisverwachting van de klant. 

In het geval van de wisselbarrieres (tabel 1) zal in de vervolgstappen worden 
nagegaan in hoeverre oorzaken van wisselbarrieres de loyaliteit van de klanten van 
VV kunnen verhogen. De economische oorzaken zullen bier voornamelijk worden 
beschouwd. 
Van de overige resultaten van de interviews zal worden ingespeeld op de negatieve 
mening over de NIPO/after sales en de beoordeling van het imago. De nadruk zal 
bier worden gelegd op de NIPO/after sales omdat dit middelen zijn ter intensivering 
van de relatie met de klant en de klantgerichtheid in de organisatie kunnen verhogen. 

6.6 Discussie 
In deze onderzoeksstap is er weinig aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van de 
aangeleverde informatie. Dit heeft twee oorzaken: 
• er is niet voldoende aandacht besteed aan de validiteit en betrouwbaarheid van 

het onderzoek 
• de representativiteit van de steekproef is niet gegarandeerd 

Het is dus noodzakelijk op deze oorzaken in te spelen en een onderzoek te houden 
waarin de resultaten uit de dataverzameling worden getoetst. Vooral de verdeling 
over de twee klantengroepen zal bier aandacht vereisen. 
Dit onderzoek wordt behandeld in hoofdstuk 7. 
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Samenvatting li'.I 
Doelstelling van dit hoofdstuk is om k/anteninformatie te verzamelen over de 
klanttevredenheidsfactoren en de wisselbarrieres. Uiteindelijk zullen de belangrijkste 
aspecten worden geselecteerd 
Deze doelstellingen zijn gerealiseerd door een documentatiestudie van de aanwezige 
onderzoeksresultaten en door interviews met een aantal k/anten. Op basis van deze 
informatie zijn de kwaliteitsaspecten uit het model van hoofdstuk 5 ingevuld voor de 
klanten van VV. Hieruit zijn, na een concurrentie-analyse en een discussie met de 
opdrachtgevers, de belangrijkste aspecten voor verder onderzoek geselecteerd. 
Resultaten van dit hoofdstuk 
• er kunnen vijf belangrijke dissatisfiers worden getdentificeerd uit het onderzoek, deze 

staan vermeld in tabel 1 pagina 28. Deze aspecten behoren tot de basiseisen van de 
k/anten. 

• de belangrijkste extra eisen van de k/ant zijn geselecteerd voor verder onderzoek, dit 
zijn vooral eisen die betrekking hebben op het uitvoerend personee/ en de 
communicatie door PIT Telecom tijdens de dienstverlening (tabel 1) 

• uit de interviews blijkt dat vooral de grote klanten veel waarde hechten aan de extra 
eisen 

• uit de concurrentie-analyse blijkt dat er nadruk zal moeten worden gelegd op een 
intensivering van de relatie met klant om in te spelen op de concurrenten. Uit de 
interviews blijkt dat de geselecteerde extra eisen voor verder onderzoek bijdragen 
aan deze intensivering. 

• voor de wisselbarrieres liggen de kansen vooral bij de economische aspecten, als het 
aanbieden van pakketvoordelen. Vooral de grote klanten tonen hier interesse in. De 
psychologische oorzaken van barrieres, a/s binding met PIT Telecom worden door de 
klanten nauwelijks aangegeven. 

• de exteme metingen, de NJPO-enquetes/Afler Sales worden door een aantal k/anten 
negatief ervaren. Dit probleem zal nader worden onderzocht . 

• er is geen aandacht besteed aan de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten. Er 
wordt daarom een onderzoek gehouden waarin de aanwijzingen uit de 
dataverzame/ing worden getoetst. 
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Hoofdstuk 7 Toetsing van de resultaten 

In dit hoofdstuk worden de verkregen inzichten uit hoofdstuk 6 getoetst in een 
onderzoek bij de klanten van VV. Dit onderzoek zal leiden tot een groter 
inzicht in belang van de verschillende kwaliteitsaspecten, wisselbarrieres en 
de overige zaken. Uiteindelijk zullen de resultaten uit het onderzoek tot 
aanbevelingen voor de volgende onderzoeksstap leiden 

7 .1 Uitgangspunten van dit hoofdstuk 
In dit hoofclstuk zal het onderzoek worden besproken dat de geselecteerde aspecten uit 
hoofclstuk 6 (tabel 1) zal toetsen. In dit onderzoek zal er nadruk worden gelegd op de 
validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument en de meetprocedure. 
Het onderzoek zal enerzijds leiden tot bevestigingen of verwerpingen van de 
aanwijzingen uit bet vorige hoofclstuk. Anderzijds kunnen de verkregen inzicbten uit 
bet ontwerp van bet meetinstrument en uitvoering van de meetprocedure resulteren in 
aanbevelingen voor het berontwerp van de klanttevredenheids-meetinstrumenten. 

7 .2 Opzet van bet onderzoek 
De eerste stap die wordt genomen in het ontwerp van het toetsingsonderzoek bij de 
twee klantengroepen (GZM en MZM/KZM) is bet opstellen van de onderzoeksvragen. 

Basis eisen 
De dataverzameling (hoofclstuk 6) heeft in de eerste plaats geresulteerd in een aantal 
basis-kwaliteitsaspecten die een hoge prioriteit kunnen hebben. Dit leidt tot de 
volgende vraag: 
1. In welke mate zijn de basiseisen belangrijk voor de GZM en de MZMIKZM? 
Extra eisen 
Er zijn een aantal kwaliteitsaspecten gegenereerd die kunnen worden gekwalificeerd 
als extra eisen. Dit leidt tot de volgende vraag: 
2. In welke mate zijn de extra eisen belangrijk voor de GZM en MZMIKZM? 
In de dataverzameling is onderscheid gemaakt naar grote en middelgrote klanten en 
bleek dat er nadruk door de grote klanten werd gelegd op de extra eisen: 
3. Zijn de extra eisen belangrijker voor de GZM dan voor de MZMIKZM? 
Tijdens de dataverzameling viel op dat tevreden klanten uitgebreider ingingen op de 
extra eisen dan minder tevreden klanten. Met het oog op het feit dat de minder 
tevreden klanten waarschijnlijk minder waarde hechten aan de extra eisen kan de 
volgende vraag worden geformuleerd: 
4. Heeft de mate van tevredenheid over de dienstverlening invloed op de keuze voor 
de basis en extra eisen? 
Wisselbarrieres 
De dataverzameling heeft ook geresulteerd in een aantal wisselbarrieres voor de 
klanten van VV. De economische wisselbarrieres lijken voor de grote klanten van 
groter belang dan voor de middelgrote klanten. Dit leidt tot de volgende vraag: 
5. In welke mate zijn de wisselbarrieres van belang voor de GZM en de MZMIKZM, 
bij de beoordeling om we] ofniet bij PIT Telecom te blijven? 
Overige zaken 
Uit de dataverzameling bleek verder een negatief beeld van een aantal klanten van de 
klanttevredenheidsmetingen. Dit waren vooral klanten die al minder tevreden waren 
over de dienstverlening van PTI Telecom. Ook bleek dat een groot aantal klanten 
geen veranderingen in de laatste jaren in de dienstverlening hebben ervaren. Hieruit 
kunnen de volgende vragen worden opgesteld: 
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6. In welke mate vinden de twee ldantengroepen de telefonische navraag van PIT 
Telecom van belang? 
7. Heeft de mate van tevredenheid over de dienstverlening invloed op de mate van 
belangrijkheid van de telefonische navraag? 
8. Vinden de klanten de dienstverlening in de laatste twee jaar veranderd? 
Tot slot worclt er getoetst in hoeverre het imago van PTT Telecom verband heeft met 
de tevredenheid over de dienstverlening, met de volgende onderzoeksvragen: 
9. Welke imago heeft PIT Telecom? 
JO. Is er een verband tussen de beoordeling van het imago van PIT Telecom en de 
tevredenheid over de dienstverlening? 

Deze onderzoeksvragen zijn verwerkt tot onderzoeksvariabelen en uiteindelijk 
uitgewerkt tot een vragenlijst. Deze uitwerking en de vragenlijst zijn opgenomen in bet 
enqueteontwerp in bijlage 7. Voor de afuame van de vragenlijst is de onderstaande 
afuamemethode gebruikt. 

Bartelds, 1989 
Gebruikte methode: 
• telefoniscbe enquete 
Uitvoering: 

MethodeX 

Om bet doel van deze onderzoeksstap te realiseren zal er een grote groep klanten benaderd 
dienen te worden op identieke wijze. Gezien de tijdsplanning zal dit moeten plaatsvinden in 
korte tijd. Een enquete is voor deze eisen de meest geschikte methode en kan op twee 
manieren worden uitgevoerd, schriftelijk of telefoniscb. 
Er wordt gekozen voor een telefoniscbe enquete omdat dit garandeert dat de juiste 
respondent wordt ondervraagd en veelal leidt tot een bogere respons dan een schriftelijke 
enquete. Voor de ontwikkeling van de vragenlijst zijn de aanbevelingen uit bet vooronder
zoek van boofdstuk 6 ingevoegd. 
De uitvoering van de telefoniscbe enquetes zal worden gedaan door operators van de 
afdeling Operator Diensten. Deze medewerkers bebben al enige ervaring met telefoniscbe 
vraaggesprekken. De overige beschrijving van de enquete is opgenomen in bijlage 7. 

V aliditeit en betrouwbaarheid van bet meetinstrument 
Het meetinstrument dat gebruikt wordt om de onderzoeksvragen te beantwoorden is 
een vragenlijst die wordt voorgelegd aan de klanten van VV. Deze vragenlijst dient 
een valide en betrouwbaar meetinstrument te zijn voor de variabelen uit de gestelde 
onderzoeksvragen: de antwoorden die worden gegeven op de vragen zijn een 
weerspiegeling van de werkelijke mening van de geinterviewde en de vragen meten dat 
onderdeel van de mening van de geinterviewde, waar we naar aanleiding van de 
onderzoeksdoelstelling in zijn geinteresseerd. Het ontwerp van een valide en 
betrouwbaar meetinstrument beeft dus twee eisen: 

• de enquetevragen meten wat beoogd wordt in de onderzoeksvragen 
• de meting van de variabelen van de onderzoeksvragen moet reproduceerbaar zijn 

De eerste eis wordt gerealiseerd door een duidelijk koppeling van de onderzoeksvragen 
met variabelen en de uiteindelijke vragen. Hieraan is aandacbt besteed bij de 
formulering van de vragen. 

Bij de tweede eis wordt ervan uitgegaan dat variatie in de gegeven antwoorden wordt 
veroorzaakt door de werkelijke variatie in de antwoorden en de onbeoogde variatie ten 
gevolge van bet meetinstrument en de meetprocedure. Voor deze eis is het van belang 
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om de filctoren die een onbeoogde variatie verool'7.3ken in beeld te hebben en te 
minimaliseren. 
Om de filctoren van invloed duidelijk in kaart te brengen is de visgraatmethode 
gebruikt. 

Quest, 1996 
Gebndkte methode: 
• visgraatmethode 

MethodeX 

Deze methode is een hulpmiddel in de kwaliteitsbeheersing om alle mogelijke oorzaken in 
beeld te brengen die· verband houden met een bepaald probleem/gevolg, voordat wordt 
gekeken naar het beperkte aantal hoofdoorzaken dat moet worden aangepakt. Een 
visgraatdiagram illustreert de resultaten van een analyse en wordt stapsgewijs opgebouwd. 
Uitvoering: 
Het visgraatdiagram (figuur 12) is in dit onderzoek ontstaan door de twee voornaamste 
bronnen van onbeoogde variatie te beschouwen (Fowler, 1993): 
• de vragenlijst 
• de vraagprocedure 

Een nadere beschouwing van deze bronnen resulteert in vijf oorzaken en een groter aantal 
sub-oorzaken van onbeoogde variatie (zie figuur 12). Een uitgebreide beschrijving van deze 
oorzaken en hoe hiero Id is o enomen in bfla e 7. 

Onjuiste 

Houdin11 van 
1emtemewde 

Lcngtevngen 

figuur 12: visgraatdiagram 

De factoren van invloed dienen in dergelijke mate te worden ingevuld dat de onbeoogde 
variatie in de antwoorden zo laag mogelijk is. Dit kan in de eerste plaats door daar van te 
voren zo veel mogelijk rekening mee te houden en constructies te ontwerpen die een 
variatiebron elimineren . Er kan ook achteraf worden gemeten, door het stellen van 
controlevragen in de vragenlijst, in hoeverre een bepaalde variatiebron invloed heeft gehad. 
Indien een factor invloed heeft gehad kan dit door een correctie in de resultaten worden 
geelimineerd. 
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Tabel 2: De belangrijkheidswaardering voor de basiseisen in de klantenenquete 
Toelichting: 

MZM./KZM 

aan de venchillende eisen is een belangrijlcheidswaardering van 4 (=extreem belangrijk) tot I (=minst belangrijk) voor de twee ldantengroepen gegeven. Deze 
waardering staat vermeld in de blokken van de staafdiagranunen. Het percentage klanten dat voor deze waardering heeft gekozen staat boven aan de blokken 
vermeld. 
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7.3 Planning van bet onderzoek 
De uitvoering van bet onderzoek is opgesplitst in een aantal fasen om de tijdsplaoning 
beter beheersbaar te maken. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in bijlage 7. 
In de eerste Jase is de onderzoeksopm voorgelegd aan de opdrachtgevers. Die 
bebben de opm getoetst op overeenkomsten met de verwacht:ingen. Dez.e goedkeuring 
was de laatste mijlpaal voor de uitvoering van de enquete. 
In de tweede Jase is een inschatting gemaakt van de validiteit eil betrouwbaarbeid van 
bet meetinstrument door een aantal testafnames. In de eerste plaats beeft dit 
plaatsgevonden door een aantal medewerkers van VV de opgestelde vragenlijst voor te 
leggen en na te gaan hoe deze vragen worden geinterpreteerd. Verder is de validiteit 
gecontroleerd door een klein aanta1 klanten telefonisch te laten interviewen en na te 
gaan in boeverre de oorzaken van onbeoogde variatie aanwezig zijn. Deze fase beeft 
geresulteerd in een aantal aanpassingen in de vraagstelling en de meetprocedure. 
In de derde Jase is begonnen met de afiwne ~ de vragenlijst voor de opgestelde 
steekproef. De beoogde steekproef voor deze fase was gesteld op 20 grote klanten en 
60 middelgrote klanten. De grootte van de steekproef is enerzijds gebaseerd op bet feit 
dat dit aantal klanten ruwweg binnen twee weken is te benaderen door de operators. 
Anderzijds is bet aantal gebaseerd op de verwachting dat de variatie in de antwoorden 
voor de middelgrote klanten groter zal zijn clan de grote klanten. 
Na afloop van fase drie bleek dat er een duidelijke lijn te herkennen was in de 
resultaten en dat de onbeoogde variatiebronnen onder controle waren. Op grond 
hiervan is besloten om geen extra klanten te interviewen en de resultaten uit te werken 
tot conclusies voor bet afstudeeronderzoek. 

7 .4 Resultaten 
De grafiscbe overzichten van de verschillende variabelen zijn opgenomen in bijlage 8. 
Algemene opmerkingen 
In totaal zijn 55 middelgrote klanten bereikt en 31 grote klanten. Het bleek voor de 
interviewers moeilijk om de respondenten aan te telefoon te spreken door drukke 
werkzaamheden van de contactpersonen. Van de 55 middelgrote klanten is met 51 
klanten de volledige vragenlijst doorgenomen ecbter door een negatieve bouding vielen 
twee klanten af (49 klanten = respons 89%). 
Van de 31 grote klanten is met 28 klanten de vragenlijst doorgenomen. In dit geval is 
een klant afgevallen vanwege een negatieve bouding (27 klanten = respons 87%). 
V anwege de boge respons bij beide groepen is een non-respons onderzoek niet 
uitgevoerd. Bij de evaluatie met de interviewers bleek dat bet grootste deel van de 
respondenten een positieve houding hadden en interesse toonden in bet onderzoek. 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Basis eisen 
Bij de resultaten (tabel 2), beborende bij onderzoeksvraag 1, valt op dat de basiseisen 
door beide klantengroepen als zeer tot extreem belangrijk worden beoordeeld. Met 
uitzondering van de eis telefoniscbe bereikbaarheid waardeert bet grootste deel van de 
klanten de variabelen in de boogste belangrijkheidsschaal. V ooral de beschikbaarheid 
van de verbinding wordt als extreem belangrijk gewaardeerd. Er is geen verschil in 
waardering tussen de twee klantengroepen. 

Enraeisen 
De extra eisen (tabel 3, volgende pagina), behorende bij onderzoeksvraag 2, worden 
door de klanten als belangrijk gewaardeerd maar worden minder belangrijk gevonden 
clan de basiseisen. Bij de eisen individuele aandacbt, communicatie tijdens de levering, 
flexibiliteit en het persoonlijk contact ligt de modus bij bet tweede niveau van de 
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Tabel 3: De belangrijkheidswaardering voor de extra eisen in de klantenenquete 
Toelichting: 

MZM.JKZ.\f 

aan de verscbillende eisen is em belangrijkbeidswurdcring van 4 (-cJdrec:m belangrijk) tot 1 (-mimt belangrijk) voor de twee ldantcngroepen gegeven. Indicn 
ecn eis a1s onbelangrijk wonlt gezien is de waardering O gegeven. Dcze waardering staat vermeld in de blokken van de staafdiagrammen. Het percentage 
klanten dat voor deze wurdcring heeft gekozen staat boven un de blokken vermeld. 
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belangrijkheidsschaal. Venier valt bij deze eisen de grotere spreiding over de 
antwoordcategorieen op. 

Uit de resultaten kunnen geen indicaties worden gevonden die de aanwijzing, dat grote 
klanten extra ·eisen belangrijker vinden dan middelgrote klanten, bevestigen 
(onderzoeksvraag 3). De extra eisen worden vrijwel identiek door de groepen 
gewaardeerd. 
De vienie onderzoeksvraag kan niet worden beantwoord omdat rond de negentig 
procent van de klanten tevreden is over de dienstverlening. Dit result.cert in kleine 
groepen met ontevreden en zeer tevreden klanten. V oor deze groepen kunnen dus geen 
uitspraken gedaan -yvorden die representatief zijn voor de gehele populatie omdat het 
onderscheid verooIZaakt kan zijn door toevalligheden. Dit resultaat hceft ook tot 
gevolg dat onderzoeksvraag 7 en IO niet kunnen worden beantwoord. 
Wisselbarrieres 
Bij de resultaten( tabel 4, volgende pagina), behorende bij onderzoeksvraag 5, valt op 
dat voor een aantal variabelen een duidelijk onderscheid is tussen de twee 
doelgroepen. V oor de grote klanten wonit de kwaliteit van de . dienstverlening en de 
buurprijs van de verbinding voor bet grootste deel in de boogste belangrijkheidsschaal 
gewaardeerd, bij de afweging om wel of niet bij PTI Telecom te blijven. Bij de 
middelgrote klanten ligt de modus in de boogste belangrijkheidsschaal bij de 
aanlegkosten, buurkosten en de breedte van het assortiment. Verder blijkt dat tussen 
de 18% van de middelgrote klanten de aangeboden kwantumkortingen en de reputatie 
van PTT Telecom als onbelangrijke factoren worden gezien bij de afweging om wel of 
niet te blijven bij PTT Telecom. Bij alle variabelen is een grote spreiding in de 
antwoordcategorieen aanwezig. 
Overige zaken 
De resultaten behorende bij onderzoeksvraag 6 duiden crop dat een groot deel van de 
klanten (meer dan 80%) de telefonische navraag als belangrijk waardeert. Het overige 
deel van de klanten waardeert deze variabele als zeer belangrijk. 
De vraag of de dienstverlening in de laatste jaren is veranderd (onderzoeksvraag 8) is 
door de grote klanten voor 60% beantwoord met bet antwoord 'verbeterd'. 40% van de 
grote klanten vindt de dienstverlening niet veranderd. Bij de middelgrote klanten vindt 
75% van de respondenten dat de dienstverlening verbeterd is. 
Het imago (onderzoeksvraag 9) wordt door beide klantengroepen of positief of 
neutraal gewaardeerd, waarbij de groep die bet imago positiefwaardeert rond de 55% 
ligt. 
Toetsing van de onbeoogde variatie 
Bij de controle of de interviewer invloed beeft gehad op de variatie bleek een groot 
verband tussen de twee interviewers. Er bestaat een grote correlatie tussen de 
gemiddelden van de antwoorden en de variatie in de gegeven antwoorden. Hieruit kan 
de conclusie worden getrokken dat er geen reden is om aan te nemen dat de twee 
interviewers een variatiebron zijn. Er wordt dus geen correctie te worden gemaakt als 
gevolg van de interviewer bij de bescbouwing van de resultaten. 
De controle op de bouding en de deskundigheid van de respondent resulteerde in 
negatieve beoordelingen voor drie respondenten. Deze respondenten reageenien vooral 
negatief op de tevredenheid over de dienstverlening, de wisselbarrieres, de mening 
over de telefoniscbe navraag en bet imago. Deze resultaten komen niet overeen met de 
overige resultaten uit de enquetes en zijn dus geelimineerd uit de resultaten. Het effect 
van de houding op deze resultaten Ieveren echter wel een aantal aanwijzingen op voor 
de conclusies naar aanleiding van dit onderzoek. 
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Tabel 4: De belangrijkheidswaardering voor de wisselbarrieres in de klantenenquete 
T oclichting: 

MZM.IKZM 

aan de verschillende eisen is een bclangriJlchcidswaardcring van 4 (=extn:an bclangrijk) tot I (=minst bclangrijk) voor de twee klantcngroepen gegevcn. Indien 
een eis als onbclangrijk wordt gezien is de waardcring O gegevm. Deze waardcring staat venneld in de blokken van de staafdiagramrnm. Het percentage 
klanten dat voor dcze wurdering heeft geltozen staat boven aan de blokken venneld. 
Economische oorzalan van wisselbarrieres: aanlegkosten, huwprijs en kwantumkortingen 
Psychologische oorzalan van wisselbarrieres: breedtc assortiment en reputatie van PTT Telecom. 
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7 .5 Conclusies 
Bij bet opstellen van de conclusies wordt gekeken naar de verdeling over de 
belangrijkheidsschaal voor de twee klantengroepen. 
Basis eisen 
V oor de basiseisen kan worden geconcludeerd dat ze door beide klantengroepen 
worden gezien als onderdelen van de dienstverlening die niet ter discussie staan. 
Afwezigheid ervan zal zeker tot ontevredenheid leiden, de aspecten kunnen worden 
geclassificeerd als dissatisfiers. Uit bet niveau van de tevredenheid van dienstverlening 
kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de basiseisen. 
Door de kleine verschillen in de waardering van de basiseisen kan er geen 
rangschikking worden gemaakt. Er kan echter worden geconcludeerd dat de 
telefonische bereikbaarheid, in vergelijking met de basiseisen, als minder belangrijk 
wordt gezien. 
De beschikbaarheid van de verbinding is van bet grootste belang. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat bet optreden van een storing ontevredenheid kan opleveren 
en dat er grote aandacbt besteed moet worden aan de techniscbe beschikbaarheid van 
een verbinding. 
Extra eisen 
Het grootste deel van de klanten waardeert de extra eisen met een grote belangrijkheid. 
In vergelijking tot de basiseisen blijkt een mindere belangrijkheid, waaruit 
geconcludeerd kan worden dat de extra eisen niet als randvoorwaarden worden gezien. 
Dit bevestigt bet beeld van de extra eisen: afwezigheid zal niet direct ontevredenheid 
opleveren. De grotere spreiding in de antwoorden kan verder duiden op een grotere 
klantspecificiteit: de eisen zijn alleen van belang in bepaalde situaties. Een nadere 
beschouwing van de resultaten heeft echter geen duidelijk patroon opgeleverd voor 
welke klanten ze wel of niet van belang zijn. 
De indicatie dat de grote klanten de extra eisen belangrijker vinden dan de middelgrote 
klanten kan niet door dit onderzoek worden bevestigd. Deze waarneming kan 
verschillende oorzaken hebben. De meest waarschijnlijke lijkt dat bet onderscheid van 
de aanwijzingen tussen de grote en middelgrote klanten is ontstaan door verschillende 
onderzoeksmethoden voor de twee klantengroepen (zie hoofdstuk 6). Dit onderscheid 
is nu dus ontkracht door de twee groepen op dezelfde manier te benaderen. 
Voor de extra eisen is bet niet mogelijk oni een rangschikking te maken naar 
aanleiding van de resultaten. Er kunnen ecbter wel een aantal conclusies worden 
getrokken over de onderlinge belangrijkheid. Er kan worden geconcludeerd dat de 
deskundigheid van de verkoper een belangrijke rol speelt voor de klanten in 
vergelijking tot de andere extra eisen. Dezelfde conclusie kan in mindere mate worden 
getrokken voor de communicatie tijdens de storingsopheffing en de huurprijs. 
Wisselbarrieres 
V oor de wisselbarrieres kan worden geconcludeerd dat de indicatie, dat de 
economische oorzaken vooral van belang zijn, kan worden bevestigd. Voor de 
middelgrote klanten liggen de kansen vooral bij de aanlegkosten en de huurprijs van de 
verbinding. Voor de grote klanten liggen de kansen vooral bij de huurprijs en bet 
aanbieden van pakketvoordelen. Echter de grootste invloedsfactor op de loyaliteit blijft 
voor de grote klanten de kwaliteit van de dienstverlening. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat voor de grote klanten de wisselbarrieres minder aantrekkelijk zijn, 
in vergelijking tot de kwaliteit van de dienstverlening. 
V oor de overige oorzaken van de wisselbarrieres kan worden geconcludeerd dat er 
geen duidelijke aanwijzingen zijn voor een groot belang. Er is een vrij grote variatie in 
de antwoorden bij deze aspecten die een zinvolle conclusie niet mogelijk maakt. 
Oorzaak voor de variatie kan zijn dat de respondenten 'F situatie met concurrenten 
zich moeilijk kunnen voorstellen. 
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Overi&ezaken 
De telefonische navraag door PIT Telecom wordt, volgens deze resultaten, als 
belangrijk gezien door de klanten, terwijl uit de datavemuneling een negatief beeld 
kwam van de interviews. Deze indicatie lean dus niet worden bevestigd. Er lean echter 
worden gesteld dat de positieve houding van de respondenten ten opzichte van dit 
onderzoek een positieve invloed lean hebben gehad op deze vraag. Het lean dus zijn dat 
de vraag niet heeft gemeten wat er beoogd was, namelijk houding ten opzichte van 
NIPO/ After Sales. Deze stelling wor<lt bevestigd in de analyse van de drie 
respondenten die afvielen vanwege een negatieve houding. Deze negatieve houding ten 
opzichte van dit onderzoek heeft een negatieve beoordeling tot gevolg van de 
telefonische raadpleging. 
De indicatie dat de klanten de dienstverlening in de laatste jaren niet veranderd vinden 
lean niet worden bevestigd door de resultaten. T och lean worden geconcludeerd dat er 
een groep grote klanten de dienstverlening niet veranderd vinden terwijl die regelmatig 
met PIT Telecom in contact staan. 
Uit de vraagstelling over het imago van PIT Telecom lean worden geconcludeerd dat 
het grootste deel van de klanten een positief beeld heeft. Uit een analyse blijkt dat alle 
klanten met het positieve beeld ook tevreden zijn over de dienstverlening van VV. Er 
kan dus worden gesteld dat een positief beeld van PIT Telecom een positieve invloed 
heeft op de tevredenheid. 

7 .6 Discussie 
De aanwijzingen uit hoofdstuk 6, die zijn getoetst in het onderzoek, waren herkenbaar 
voor de opdrachtgevers. Toch blijkt dat een groot deel hiervan niet kan worden 
bevestigd door de resultaten uit de klantenenquete. Hiervoor kunnen verschillende 
oorzaken worden aangewezen. 

Vra&enlijst kan niet de volledige mening van de klant vastleggen 
In de eerste plaats is het niet mogelijk om een vragenlijst te ontwerpen die precies 
weergeeft wat de mening van de klant is over een bepaald onderwerp. Vooral de 
beperking van de gesloten vraagstelling met een aantal vaste antwoordcategorieen is 
van grote invloed. Voor dit onderzoek heeft het tot gevolg gehad dat bv. in de 
belangrijkheids-beoordelingen van de kwaliteitsaspecten het grootste deel van de 
antwoorden zich bij de extreme belangrijkheid bevinden, terwijl er toch een 
onderscheid kan zijn bij de klant in de waardering van het ene aspect ten opzichte van 
de andere. 
Moeilijk om bet beoordelingsproces te rationaliseren 
In de tweede plaats is het voor een respondent zeer moeilijk om een subjectief proces 
als klanttevredenheid te rationaliseren in kwaliteitsaspecten. Het gaat bij de 
beoordeling van de dienst om het geheel en niet om onderdelen ten opzichte van andere 
onderdelen van de dienstverlening. Het opdelen van de dienstverlening naar 
kwaliteitsaspecten lean de respondent dwingen in een denkpatroon die hij in 
werkelijkheid niet hanteert. De kwaliteitsaspecten dienen daarom altijd in samenhang 
met elkaar te worden beschouwd. 
Klanten voelen zich een deel van de dienstverlening 
Ten derde blijkt dat het wezenlijke kenmerk van dienstverlening is dat een klant 
'meeproduceert' met de leverancier. Een oorzaak voor het feit dat vrijwel alle klanten 
tevreden waren over de dienstverlening lean dus zijn dat men als het ware ook tevreden 
is over zijn eigen optreden. Een ontevredenheid over de dienstverlening zou voor deze 
groep alleen kunnen voorkomen als de klant niet tevreden is over zijn eigen 
functioneren. 

Het behouden van de oorsprong 37 



Onderzoeksstap 3 

Wisselbarrieres kunnen 'schijnloyaliteit' opleveren 
Ten slot blijkt dat de afweging om wel of niet bij PTT Telecom te blijven moeilijk in 
te schatten is voor de respondenten. Oat uit zich onder andere in een grote variatie in 
de antwoorden. Deze situatie doet zich op bet moment nog niet voor en hoe de klanten 
zich in de toekomst zullen gedragen is moeilijk te voorspellen. 
Uit een nadere beschouwing van loyaliteit blijkt dat nieuwe wisselbarrieres een zgn. 
'schijnloyaliteit' kunnen kweken. Indien deze barrieres wegvallen kan dit vrijwel direct 
een verdwenen klant opleveren. V ooral met bet oog op bet onderstaande fragment uit 
Jones, 1995, is bet dus verstandiger om de nadruk te leggen op klanttevredenheid, wat 
uiteindelijk kan leiden tot lange termijn loyaliteit. 

Jones, 1995 Literatuur W 
Er zijn twee soorten loyaliteit: 'echte' lang termijn loyaliteit en 'schijnloyaliteit. Verschil
lende factoren kunnen 'schijnloyaliteit verooI7.aken of kunnen klanten het gevoel van 
loyaliteit geven, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. Deze factoren omvatten: wettelijke 
bepalingen die concurrentie beperken, hoge financiele consequenties, patenten en 
kwantumkortingen. In deze publikatie wordt echter een ontdekking gedaan over klanten in 
deze markten. Wanneer deze klanten de vrijheid krijgen om een leverancier te kiezen, 
gedragen ze zich als klanten op markten met intense concurrentie: ze blijven alleen loyaal 
als ze compleet tevreden zijn. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het verdwijnen van klanten bij 
een vliegmaatschappij als de 'frequent-flier miles' zijn verbruikt. In deze markten zijn het 
bedrijven, in tegenstelling tot de klanten, die eigenlijk geen keus hebben. Zij zullen alles 
moeten doen om zo goed mogelijk te presteren, met het doel klantbehoud. 

7. 7 Selectie van de belangrijkste aspecten voor verdere uitwerking 
In de volgende onderzoeksstappen worden alleen de belangrijkste extra eisen in 
samenhang uitgewerkt tot aanbevelingen voor de dienstverlening van VV, vanwege de 
volgende redenen: 
• In bet de laatste jaren is in bet afdelingsbeleid al veel nadruk gelegd op de 

basiseisen. Deze nadruk dient te worden gecontinueerd door de opdrachtgevers 
omdat een onvoldoende invulling ervan zeker ontevreden klanten zal opleveren. 

• De dienstverlening wordt als een geheel beoordeeld dus de verschillende 
kwaliteitsaspecten dienen in samenhang te worden beschouwd. 

• De wisselbarrieres kunnen 'schijnloyaliteit' kweken en zijn op bet moment moeilijk 
te voorspellen. 

De overige inzichten die zijn verkregen uit dit onderzoek worden gebruikt voor een 
herontwerp van de klanttevredenheids-meetinstrumenten: 
• Een aantal klanten heeft een negatieve mening over de klanttevredenheidsmetingen 
• Het beoordelingsproces van de klanttevredenheid is zeer klantspecifiek en moeilijk 

te rationaliseren in een vragenlijst met een gesloten vraagstelling en vaste 
antwoordcategorieen . 

• Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de validiteit en betrouwbaarheid van 
bet meetinstrument om geen 'schijninzicbten' te creeren, waaronder bv. bet effect 
van de bouding van de respondent op de resultaten. 
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Samenvatting@ 

Doelstelling van dit hoofdstuk is om de inzichten uit hoofdstuk 6 nader te toetsen bij de 
klanten van VV. Uiteindelijk Jeidt dit tot aanbevelingen voor het verdere afstudeeronder
zoek. 
Deze doelstellingen zijn gerealiseerd door het ontwerp van een meetinstrument waarmee de 
inzichten zijn getoetst. Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met de validiteit 
en betrouwbaarheid van het meetinstrument en de meetprocedure. Uit de resultaten van het 
onderzoek, bij de twee klantengroepen, kunnen na de analyse een aantal conclusies worden 
getrokken die het inzicht in de klantloyaliteit verhogen. Aan de hand van de conclusies en 
een discussie naar aanleiding van de resultaten zijn een aantal aanbevelingen geselecteerd 
voor het vervolg van het afatudeeronderzoek. 
Resultaten van dit hoofdstuk: 
• de basiseisen zijn zeer belangrijk voor beide klantengroepen, maar worden meer als 

randvoorwaarden voor een goede dienstverlening gezien. De basiseis van de 
beschikbaarheid van de verbinding is van het grootste belong voor de klanten: er 
moeten veel inspanningen worden gedaan om storingen te voorkomen. 

• de extra eisen worden minder als randvoorwaarden gezien, maar zijn voor beide 
klantengroepen van groot belang. Vooral de deskundigheid van de verkoper, 
communicatie tijdens de storingsopheffing en de huurprijs van de verbinding worden als 
belangrijk gewaardeerd 

• in de verdeling over de antwoordcategorieen valt een grote spreiding in de gegeven 
antwoorden op. Dit kan duiden op een grote klantspecificiteit van de extra eisen. 

• de kwaliteitseisen dienen in samenhang te worden beschouwd omdat het bewerkelijk is 
om een complete dienstverlening op te splitsen naar onderdelen. 

• het effect van de wisse/ba"ieres is moeilijk in te schatten omdat er op het moment nog 
geen ree/e concurrenten in de markt zijn. Verder kunnen deze ba"ieres een zgn. 
'schijnloyaliteit' kweken. In het verdere onderzoek worden de wisse/ba"ieres niet verder 
uitgewerkt. 

• de aanwijzingen over de externe metingen kunnen niet worden bevestigd in het 
toetsingsonderzoek. Er worden toch aanbevelingen uit deze aanwijzingen gegenereerd 
omdat een aantal klanten dit duidelijk heeft aangegeven. 

• in het herontwerp van de k/anttevredenheids-meetinstrumenten dient aandacht te 
worden besteed aan de validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument. Verder 
dienen de beperkingen van een gesloten vragenlijst in beschouwing te worden genomen. 
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Overgang van onderzoeksstap 3 naar onderzoeksstap 4 

Stap 2: Intern Ondenoek 

Stap 4: Extern -> Intern 

Stap 3: Estem Ondenoek 

Onderzoeksstructuur 

Indicaties van de 
klantenwensen 

Belangrijlcste aanwijzingen 
en aanbevelingen uit het 

onderzoek Inzicht in de klantloyaliteit 
voorVV 

Hoofdstuk 8 Uitwerking tot aanbevelingen 

Stap S: Afsluiting 

Hoofdstuk 9 Afsluiting 

Resultaten van onderzoeksstap 3: 

• In hoofdstuk 5 is een model ontworpen die het inzicht in het loyaliteitsproces verhoogd. Dit model is uitgewerkt 
in een klantenonderzoek en uitgevoerd in hoofdstuk 6 en 7. Dit klantenonderzoek heeft het lnzicht in de 
klantloyaliteit voor VV verhoogd. 

• Na het klantenonderzoek kan er een belangrijkheidswaardering worden gegeven aan de invloedsfactoren op 
loyaliteit. De Belangrijkste aanwijzingen en aanbevelingen uit het onderzoek zijn verzameld voor een nadere 
uitwerking. 



Ond:3rzoeksstap 4 

Hoofdstuk 8 Uitwerking tot aanbevelingen 
In dit hoofdstulc worden de aspecten en aanbevelingen uit onderzoeksstap 3 
uitgewerkt tot aanbevelingen voor het dienstverleningsproces. Om werkbare 
aanbevelingen te realiseren worden de resultaten uit onderzoeksstap 1 en 2 in 
beschouwing genomen. Uiteindelijk zullen de aanbevelingen worden gep/aatst in 
een implementatiep/an. Dit implementatieplan schetst een werkwijze die resulteert 
in een meer klantgerichte dienstverlening. 

8.1 Opsplitsen van de uitwerking 
Na afloop van onderzoeksstap 3 zijn een aantal aspecten en aanbevelingen opgesomd voor 
de volgende ondem>elcsstappen. In bet onderstaande kader zijn de puntm kort sarneagevat: 
Samenvatting van de resultaten uit onderzoeksstap 3: 
• uit de klantenonderzoeken worden :zeven belangriJlte extra-eisen (tabel 1) opgesomd 
• deze aspecten dienen in samenhang te worden beschouwd 
• uit de klantenonderzoeken kunnen een aantal aanwijzingen worden vemuneld over de 

klanttevredenheidsmetingen. 
• bij het herontwerp van de klanttevredenheid-meetinstrumenten dient een aantal 

beperkingen en aanbevelingen in ogenschouw te worden genomen. 

Deze. resultaten worden uitgewerld tot aanbevelingen voor bet dieostverleningsproces. Voor 
de uitwerlcing worden de drie niveaus van bet dienstverleningsproces (hoofdstuk 2) in 
beschouwing genomen. 

Opcntiooeel 
Proocs 

Analyse en 
vabe:tercrt 
vanproces 

Nonnstellingsniveau 

Imme bdlliersing 

Figuur 13: niveaus in diemtverleninpproces 

De extra eisen hebben betrekking op bet operationele niveau van de dienstverlening. De 
extra eisen worden in samenhang vertaald naar werkbare aanbevelingen voor de 
dienstverlening. Om de borging te garanderen z.al deze uitwerlcing rew.lteren in 
aanbevelingen voor de inteme bdreersing . 
De aanbevelingen over de klanttevredenheds-rneet:instrume hebben betrekking op de 
exteme belieersingsniveau van de dienstverlening. Dez.e "8Dbevelingen worden uitgewerkt 
tot herontwerpvoorstellen voor dit niveau. Overige z.aken worden uiteindelijk vertaald naar 
aanbevelingen voor bet nonnstellingsniveau. 
Door de resultaten te plaatsen-in de drie niveaus van bet dienstverleningroces wordt 
duidelijk waar in bet proces de verantwoordelijkheid voor een aanbeveling ligt en lean een 
koppeling worden gerealiseerd tussen de abstracte tennen uit bet onder7.oeJc en bet huidige 
dienstverleningsproces. 
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Contact rnmten leverine: 
Enraeisen 1 2 3 

Individuele aandacht voor klant • • • 
Comm. tijdens de storin2SOnheflin2 
Communicatie tiidens de leverin2 • • • 

MogeliJlcheid tot bijsturen • • • 
Persoonliik contact met verkoner • 
Deskundie:heid van de verkoner • 

Huumriis van de verbindin2 
Tabel 5: de verdeling van de extra eisen over de contactpunten 
T oelicbting: 

4 

• 
• 
• 

Contactounten storine:so 11heff. 
5 1 2 3 4 5 
• • • • • • 

• • • • • 
• 
• • • • • • 

de nummering van de contactpunten komt overeeii met de nummcring uit bijlage 1. De sterretjes geven aan welke extra eis wonlt toegepast op welk 
contactpunt. 



8.2 Uitwerking van aanbevelingen voor: 
Operationele niveau 
Inteme beheeningsniveau 

Operationele niveau 

Onderzoeksstap 4 

In bet eerste deel van de uitwerlcing warot een methode antworpen om werkbare 
aanbevelingen voor bet dieostverleoingsproces te realiseren. In bet tweede dcel warot 
aandacht besteed aan de invoering ervan. 

Ontwerp van de methode 
De eisen die warden uitgewerkt staan venneld in de linker kolcm van 1abel 5. 
In hoofdstuk 2 (onderzoekrstap 1) warot bet operationele niwau van bet dieostverlenings
proces beschouwd met behulp van de contactpunten in de dienstverlening. De abstracte 
eisen van de klant warden vertaald met behulp van deze beschouwing.ffi_µe omdat deze 
eisen betrekking hebben op de momenten waarin contact is met P'IT Telecom. Het 
structureel plaatsen van deze klaoteneism in bet di~roces vindt dus plaats 
door via de contactpunten, de eisen op te stellen voor de acbterliggende procesactiviteit. 
Uiteindelijk worden de eisen voor de activiteiten uitgewerkt tot aanbevelingen. Door deze 
vertaling ontstaat een koppeling tussen de klanteneiseo en de coocrete aanbevelingen 
fi ur 14 . 

Ex!raeiscn -= Eisen voor de - Eisenvoorde - Aanbevelinaen - contactpuntcn - procesactiviteitm - voor vabctcrina 

Figuur 14: uilwerking YID c:1e ex1ra mm 

Niet alle extra eisen uit bet klantenonderz.oek hebben betrekking op alle gedefinieerde 
contactpunten. De eis 'communicatie tijdens de levering' heeft bijvoorbeeld geen betrekking 
op contactpunten tijdens de storingsopheffing. In tabel 5 staat aangegeven welke eisen 
relevant zijn voor welk contactpunt. 
Uit tabel 5 valt op te maken dat de extra eis 'prijs van de verbinding' niet geplaatst kan 
warden bij een contactpunt. Dez.e eis worot niet bei'nvloed op bet operationele niveau en 
worot daarom behandeld bij de aanbevelingen voor de nonnstellingsnive. 

Het is van belang dat de kwaliteitseisen eenduidig warden vertaald naar eisen voor de 
achterliggende procesactiviteiten. Om dit te verwez.enlijkcn warot er een methode gebruikt 
waarin de kwaliteitseisen in verschillende 'vertaalslagen' warden verwerkt tot eisen voor de 
procesactiviteiten. Voor deze vertaling warot de techniek Quality Function Deployment 
(QFD) gebruikt. Een overzicht van de vertaling met behulp van QFD warot gegeven in 
figuur 15 (volgende pagina). 

Hauser, 1993 MethodeX 

Gebruikte methode: 
• Quality Function Deployment(QFD) 
QFD is een rnethode die wordt gebruikt om klantenwensen gestructureerd te vertalen naar 
produkteigenschappen, deze vervolgens te vertalen naar proceseigenschappen en dit proces 
te herhalen tot gedetailleerde procesvoorschriften. Om een verband aan te geven tussen de 
wensen en de produkteigenschappen wordt een matrix gebruikt, die in deze methode een 
QFD-huis wordt genoernd. 
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Figuur 15: Werkwrze voor de uitwerkin van extra eisen 
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Uitvoering: 
In dit onderzoek zal QFD gebruikt worden om de kwaliteitseisen te vertalen, via 
specificaties voor een contactpunt, naar eisen voor de procesactiviteiten. Er zullen hiervoor 
twee QFD-vertaalslagen worden uitgevoerd: 

Vertaalslag 1 
Input: Extra eisen voor een specifiek contactpunt 

Karakteristieken voor een specifiek contactpunt 
Vertaling: Koppeling van de relevante kwaliteitseisen met de karakteristieken voor dit 

contactpunt 
Output: Specificaties voor bet contactpunt 

Vertaalslag 2 
Input: Specificaties voor bet contactpunt 

Contactactiviteiten en de ondersteunende activiteiten beborende bij dit 
contactpunt 

Vertaling: Koppeling van de specificaties met de verschillende activiteiten 
Output: Eisen voor een specifieke activiteit 

In het onderstaande wordt geen voorbeeldvertaling gemaakt voor een contactpunt, te weten 
'Aanleg van de verbinding'. 

Voor QFD-huis zie pagina 36 van bijlage 9 
Toelichting vertaalslag 1 
Horizontaal worden de relevante klanteneisen vermeld voor het contactpunt 'aanleg van de 
verbinding'. Verticaal staan de specificaties voor het contactpunt uitgewerkt. Deze 
specificaties zijn ontstaan door het toepassen van de klanteneisen op de karakteristieken van 
het contactpunt. De karakteristieken zijn verzameld door een nauwkeurige beschouwing van 
het contactpunt van de aanleg van een verbinding. Het verband van een klantenwens met 
een specificatie wordt aangegeven met een '*'. 

Voor QFD-huis zie pagina 36 en 37 van bijlage 9 
Toelichting vertaalslag 2 
Horizontaal staan de specificaties uit vertaalslag 1 vermeld. Verticaal staan algemene eisen 
voor de activiteiten. Bij deze algemene eisen behoort een uitgebreidere beschrijving wat is 
aangeven met een verwijzing. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in het onderstaande 
voor verwijzing 1.4: 

1.4 Flexibele houding van de monteur naar de klant bij de aanleg van de verbinding 
Verantwoordelijke functie : 
Monteur 
Beschrijying: 
Bij het bezoek van de monteur op een locatie kunnen er zaken voorkomen waarop de 
monteur van te voren Diet op heeft gerekend. Er kan een aantal eisen voor een flexibele 
houding worden gesteld. 
Eisen: 
• Professionele reactie op vragen van de klant die Diet direct kunnen worden beantwoord 
• Probleemoplossende en klantgerichte werkwijze bij onvoorziene problemen in de aanleg 

Bijlage 9 geeft een uitwerking van de eisen voor de activiteiten voor de contactpunten. In 
het implementatieplan, dat later in hoofdstuk wordt behandeld, worden prioriteiten gelegd 
tussen de eisen voor de procesactiviteiten. 

Met dez.e methode is aandacht besreecl aan de aanbevelingen uit hoofdstuk 7: 
• de extra klanteneisen zijn uitgewerkt tot concrete eisen voor de activiteiten 
• de extra klanteneisen zijn in sarnenhang met elkaar beschouwd 
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Verder kan worden gesteld dat de individuele eisen voor de activiteiten in een grotere 
structuur zijn geplaatst en dat de werkwijz.e duidelijk zicbtbaar is. 

De eisen worden verder uitgewerkt tot aanbevelingen yoor de procesacti.viteit. De eisen 
zijn echter op een manier gefomuleerd dat bet resu1taat duidelijk is, maar de weg er 
naartoe nog niet is gespecificeerd. Het is dus van belang dat een werkwijz.e worcit 
ontworpen die op een effectieve wijz.e de aanbevelingen genereert. 
De aanbevelingen zullen resulteren in verbeterplannen voor de activiteiten in bet dienst
verleningsproces. Er z.a1 dus bij bet opstellen van de aanbevelingen rekening moeten 
worden gehouden met de implementatie ervan. Dez.e implementatie z.a1 leiden tot een 
veranderingsproces in de afdeling. Na onderzoeksstap 2 zijn een aanta1 kansen en 
bedreigingen opgesomd voor veranderingsprocessen in de afdeling VV. 

Samenvatting van de resultaten uit onderzoeksstap 2: 
• de verbete1projecten dienen op een voor medewerkers herkenbare wijz.e plaats te vinden 
• de medewerkers dienen te worden betrokken in het veranderingsproces om bet 

'kwaliteitsdenken' te stimuleren. 
• de verbeterideeen dienen in bet afdelingsbeleid te worden geplaatst 
• bij de invoering van ideeen dient een duidelijk plan opgesteld te worden met de 

verantwoordelijkheidsverdeling. 

Uit dez.e samenvatting kunnen de volgende ontwerp-eisen voor een werkwijz.e opgesteld 
worden: 
• mogelijkheid om meerdere altematieven te genereren en tegen elkaar af te wegen 
• mogelijkheid om de betrokkenen bij een eis te 1aten meedenken in bet genereren van de 

altematieven. 
• de aanwezigheid van duidelijke stappen in bet ontwikkelproces van de aanbevelingen 
• de keuz.e van de aanbeveling(en) die wonlt(en) ingevoerd client voor alle betrokkenen 

inzichtelijk te zijn. 

Met de ontwerp-eisen is na een literatuurstudie de volgende werkwijz.e opgesteld. 

Quest, 1996 
Gebruikte methode: 
• Prioriteitenkruis 

MethodeX 

Dit instrument plaatst de aanbevelingen die zijn opgesteld in een prioriteitenkruis en naar 
aanleiding van dit overzicht wordt een keus gemaakt voor een aanbeveling of een 
combinatie van aanbevelingen. In een prioriteitenkruis wordt deze keuze gemaakt op basis 
van twee criteria: 

Hoog n:ndemcnt 

Lug rmdement 

figuur 16: prioriteitenkruis 
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Mate van uitvoerbaarheid 
De mate van uitvoerbaarbeid van een aanbeveling wordt in grote mate bepaald door de 
grootte van de verandering en de mogelijkheid tot verandering bij deze aanbeveling. 
Hierdoor wordt een duidelijke indicatie gegeven van de haalbaarbeid van een aanbeveling. 
Mate van rendement 
Het is van belang dat de aanbeveling een groot effect beeft op de eis aan de activiteit en 
uiteindelijk op de loyaliteit van de klant. In geval van een boog rendement kan bet zinvol 
zijn om meer inspanningen voor een aanbeveling te leveren. 

Uitvoering: 
Om er zorg voor te dragen dat relevante aanbevelingen voor een activiteit worden 
gegenereerd en dat bij invoering van de aanbeveling de kans op acceptatie zo groot mogelijk 
is, dienen de uitvoerders van de implementatie tijdig bij het genereren van de aanbevelingen 
te worden betrokken. Dit stimuleert bet meedenken van de betrokkenen en tijdens de 
invoering voelen ze zicb eigenaar van de verandering. 
Een voorbeeld van de mogelijkheden van deze methode is opgenomen in bijlage 10. Hier is 
een eis, beborende bij een flexibele bouding van de monteur, uitgewerkt tot een reeks van 
aanbevelingen. Er wordt hier met nadruk gesteld dat deze uitwerking als voorbeeld fungeert 
en dient te worden uitgevoerd door de betrokkenen in het proces. 

De ontweqH:isen worden verwez.enlijkt in de bovenstaande methode: er worden meerdere 
aanbevelingen gegenereerd, er is nadruk gelegd op de verandercapaciteit van de afdeling en 
de achtergrond van de werkwijze is inzichtelijk voor alle betrokkenen. 

Suggesties voor invoering 
In het ontwerp van de methoden is een deel van de uitvoering ervan beschreven in dit 
verslag omdat dit gerekend lean worden tot de tweede ontw~lstelling van het 
afstudeerproject: het bei'nvloedbaar maken van de loyaliteit. 
Echter de vertaling van de eisen voor de procesactiviteiten tot aanbevelingen is beperkt tot 
een beschrijving van de werkwijze. Om te realiseren dat de voorgestelde werkwijze lean 
worden ingevoerd worden de volgende invoeringssuggesties gedaan: 
• het genereren van de aanbevelingen lean plaatsvinden in verbeterteams, waarin de 

verschillende betrokkenen plaatsnemen. Dit team komt periodiek bij elkaar om 
aanbevelingen te genereren en de uitgez.ette acties te controleren. 

• het management creeert de middelen en geeft de bevoegdheden aan het team om zinvolle 
aanbevelingen in te voeren in het proces 

• tussen het team en het management worden duidelijke afspraken gemaakt over 
tijdsplanning en te verwachten resultaten. 

• bij de implementatie wordt een duidelijk invoeringsplan opgesteld waarin nadruk is 
gelegd op de borging van de intenties. Deze borging wordt uitgevoerd door de 
teamleden en het management. 

• alle initiatieven en verbeterplannen dienen te worden geplaatst in het afdelingsbeleid om 
de samenhang te garanderen. 

Interne beheersing 
Ontwerp 
Als basis voor de uitwerking van de extra eisen van het klantenonderzoek is de beschou
wingsmethode met behulp van contactpunten gebruikt. Fm implementatie van de 
beschouwingswijze in het dienstverleningsproces resulteert in een structurele aanpak van de 
inteme beheersing van de activiteiten in het dienstverleningsproces. 
Bij de vertaling van klanteneisen met behulp van QFD worden per contactpunt een aantal 
achterliggende procesactiviteiten gedefinieerd. Deze activiteiten kunnen worden geclusterd 
naar de uitvoerende functies in het dienstverleningsproces. Als gevolg van deze clustering 
wordt elke functie verantwoordelijk voor de uitvoering van een reeks activiteiten. Om deze 
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activiteitm beheersbaar te maken voor bet management kunnen hiervoor resultaatgebieden 
wordco gedefinieerd. Het doel van dcz.e beheersing is dat de resultaten van de activiteiten 
worden gemeten en op basis van deze meting wordt gestuurd. 
Voor bet definieren van de resultaatgebieden en bet beheersbaar maken ervan is de 
onderstaande methode gebruikt. 

Mulder, 1994 
Gebniikte methode: 
• resultaatgerichte bedrijfsvoering 

MethodeX 

Een resultaatgerichte bedrijfsvoering (RGB) kan worden gerealiseerd door bet definiereri 
van resultaatgebieden voor de verschillende bedrijfsactiviteiten. Het doel hiervan is dat de 
output van de bedrijfsprocessen meetbaar en uiteindelijk bebeersbaar wordt voor bet 
management. Dit leidt tot een betere bebeersing van de complexiteit, een duidelijke 
beschrijving van de verwachtingen en een afname van de vriJblijvendheid. Hieruit blijkt dat 
RGB kan leiden tot een verandering in de organisatiecultuur en de verandercapaciteit kan 
verbogen. 
Voor de resultaatgebieden kunnen verschillende betekenissen worden gegeven. Deze 
betekenissen resulteren in de mogelijkheid om de organisatie op verschillende hierarchiscbe 
niveaus te bebeersen met resultaatgebieden. 
De output van de resultaatgebieden is meetbaar met bebulp van prestatie-indicatoren. Deze 
prestatie-indicatoren geven een praktiscbe inhoud aan de resultaatgebieden: door aan de 
uitkomsten op prestatie-indicatoren normen te verbinden, ontstaan doelstellingen. Met 
bebulp van deze prestatie-indicatoren krijgt bet management mogelijkheden om de 
bedrijfsprocessen beter te bebeersen. 
Uitvoering: 
In de bovenstaande beschrijving wordt aangeven dat er verschillende betekenissen worden 
gegeven aan de resultaatgebieden. Voor de toepassing van de resultaatgebieden in deze 
situatie wordt de volgende definitie opgesteld: de output-vereisten van de functies in bet 
dienstverleningsproces van VV. 
Vrijwel voor alle activiteiten kunnen resultaatgebieden worden gedefinieerd. Voor bet 
dienstverleningsproces van VV is dit gerealiseerd door de activiteiten uit bijlage 9 te 
bescbouwen en op basis van de output resultaatgebieden te definieren. Deze 
resultaatgebieden voldoen aan de volgende eisen: 
• output beschrijvend en meetbaar 
• beinvloedbaar 
• vrij van ricbting 
• relevant voor het management 
• specifiek en volledig 
De uitwerking van de resultaatgebieden, geclusterd naar functie, is opgenomen in bijlage 11 . 
Bij de uitwerking van de resultaatgebieden is aandacht besteed aan de bovenstaande eisen. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er meerdere resultaatgebieden kunnen worden 
gedefinieerd, als gevolg van een ander uitgangspunt. 
Aan deze resultaatgebieden kan een groot aantal prestatie-indicatoren worden gekoppeld. 
Dit is echter niet altijd praktisch omdat dit een zeer grote inspanning oplevert voor de 
meting ervan. De aard en het belang van het resultaatgebied en de prestatie-indicatoren 
bepalen welke relevant zijn voor de beheersing. Deze bepaling kan het beste worden gedaan 
door de verantwoordelijke manager, in overleg met de medewerkers. De uitwerking van de 
resultaatgebieden naar prestatie-indicatoren zal daarom niet beschreven worden in dit 
verslag. Voor de prestatie-indicatoren kunnen de volgende eisen worden opgesteld: 
• de meetmethode aangeven (meetmiddel, meetschaal, eenheden) 
• gebruiksvoorschrift aangeven (meetperiode en meetfrequentie) 
• informatie-eisen aangeven (informatiemiddel, verwerking van de informatie) 
In het verslag wordt verder aandacbt besteed aan het gebruik van resultaatgebieden en 
prestatie-indicatoren. 
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Suggesties voor invoering 
In de uitvoering van de methode wordt aangeven dat de vaststelling van de prestatie
indicatoreo dient te warden uitgevoerd door de verantwoordelijke manager, in overleg met 
de medewerker.-Voor dez.e activiteit kunnen de volgende suggesties warden opgesomd: 
• bet gebruik van de resultaatgebieden en prestatie-indicatoren dient duidelijk gekoppeld 

te worden aan bet afdelingsbeleid. Geclusterde resultaatgebieden dienen daarom terug 
gevonden te warden in de afdelingsdoelstellingen. Verder dient bet gebruik van de 
resultaatgebiedeo geevalueerd te worden in bet managementoverleg van VV. 

• de vaststelling kan bet beste plaatsvinden op bet moment waar de medewerker en de 
verantwoordelijke manager elkaars functioneren evalueren, bet functioneringsgesprek. 
Dit gesprek wordt pericxiiek gehouden en hierin kunnen de prestatie-indicatoren warden 
vastgesteld en warden geevalueerd. Door het betrekken van de medewerkers in de 
vaststelling van de prestatie-indicatoren en bet inzichtelijk maken van de doelstellingen 
wordt ingespeeld op de aanbevelingen uit onderzoeksstap 2. Voor een methode van 
vaststelling en evalueren van de doelstellingen uit prestatie-indicatoren wordt verwez.en 
naar literatuur over Management By Objectives (Reddin, 1971 en Odiorne, 1987). 

• bij bet vaststellen van de prestatie-indicatoren dient aandacbt t.e warden besteed aan de 
verantwoordelijke voor de meting en de verwerking van de infonnatie tot actieplannen. 

• stel duidelijke prioriteiten in de vaststelling van prestatie-indicatoren om bet overzicbt 
voor de manager en medewerker te behouden. Dez.e prioriteitenstelling is gekoppeld met 
bet afdelingsbeleid. 

• de taken in verbeterteams kunnen warden gedefinieerd als resultaatgebieden voor een 
functie. Hierdoor wordt procesverbetering meer gezien als dagelijkse activiteit en niet 
als 'toegift'. 

• de cultuurverandering ten gevolge van RGB kan de verandercapaciteit van de afdeling 
positief beiilvloeden. 

8.3 Uitwerking van de aanbevelingen voor: 
Exteme beheeningsniveau 
Nonnstellingsniveau 

In dit onderdeel warden de conclusies uitgewerkt die betrekking hebben op het exteme 
bebeersingsniveau en het normstellingsniveau. Bij dez.e verwerking warden de aanwijzingen 
uit de dataverz.ameling en de aanbevelingen voor de klanttevredenheids-meetinstrumenten 
gebruikt. 
Voor bet normstellingsniveau warden de conclusies uit de klantenonderroeken direct 
uitgewerkt tot aanbevelingen. Ze zullen beperkt blijven tot een abstracte fonnulering, 
vanwege de beperkte beiilvloedbaarheid van dit niveau. 

Externe beheersingsniveau 
Uit onderroeksstap 3 worden de volgende aanwijzingen voor de exteme metingen 
opgesomd: 
1. De NIPO-enquete wordt door een aanta1 van de geiilterviewde klanten als negatief 

ervaren vanwege het grote aanta1 vraaggesprekken 
2. After Sales wordt soms als 'mosterd na de maaltijd' ervaren 
3. Ben evaluatie van de dienstverlening als belangrijk gewaardeerd 

In het onderstaande warden de aanwijzingen nader beschouwd en verwerkt tot eisen voor 
de twee exteme metingen van de klantbeleving. 
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NIPO 
I. NIPO wordt negatief ervareo 
F.en aaota1 klanten ervaart de NIPO-metingen als onpersoonlijk en men heeft bet gevoel dat 
men niet zijn volledige mening kwijt kan. Venier merken deze klanten dat er te weinig 
wordt gedaan met deze resu1taten door PTT Telecom. Hieruit kunnen de volgende eisen 
voor de NIPO-rneting worden opgesomd: 
• een duidelijke vraagstelling waarin de klant zijn volledige mening kwijtkan 
• een duidelijke voorlichting naar de klant over bet belang van de NIPO-meting 
• de infonnatie uit de NIPO-meting moet worden vertaald naar verbeteracties 
3. Een evaluatie is van be)ang 
Uit bet klantenonderzoe blijkt dat een goe;de evaluatie van de klantbeleving als belangrijk 
wordt gezien. Dit levert de volgende eis op: 
• een effectieve evaluatie van de klantbeleving over de dienstverlening van PTT Telecom 

After sales 
2.After sales wordt als 'mosterd na de maaltijd' ervaren 
Vanwege de tekortschietende afsternming tussen de toeleverende afdelingen komt bet voor 
dat bij gecombineerde opdrachten meerdere malen after sales wordt gepleegd over dez.elfde 
bestelling. Dit wordt als onpersoonlijk ervaren. Verder zien de klanten weinig terug van de 
aanbevelingen die worden gedaan. Dit levert de volgende eisen op: 
• betere afsternming tussen de afdelingen van PTT Telecom 
• een meer persoonlijke benadering van de klant 
• de infonnatie uit after sales moet worden vertaald naar verbeteracties 
3 .Een evaluatie is van belang 
Uit bet klantenonderz.oek blijkt dat een goede evaluatie van de klantbeleving als belangrijk 
wordt gezien. Dit levert de volgende eis op: 
• een effectieve evaluatie van de klantbeleving over de dienstverlening van PTT Telecom 

De uitwerking van de eisen tot herontwerp-suggesties 
Uit de bovenstaande eisen worden een aantal suggesties opgesomd voor bet herontwerp van 
de klanttevredenheidsmeetinstrumenten en de verwerking van de resultaten.. Bij deze 
opsomming worden ook de aanbevelingen over de betrouwbaarheid en validiteit van een 
meetinstrument gebruikt. 
NIPO-meting 
Bij bet eventueel herontwerp van de NIPO-meting dient rekening te worden gehouden met 
de beperkte bei"nvloedbaarheid ervan door een Telecomdistrict. 
Voor de NIPO-meting worden de volgende suggesties opgesomd: 
• Terugbrengen van de vragenlijst naar een aantal vragen over de tevredenheid over de 

boofdz.aken van de dienstverlening. Dit leidt tot algemene scores voor de Telecomdis
tricten z.onder beschrijving van de oo17.3alc voor deze mate van tevredenheid. Het 
onderz.oek naar de achtergronden van deze mate van tevredenheid en de bei"nvloeding 
ervan wordt uitgevoerd door de Telecomdistricten. 

• Duidelijke voorlichting naar de klant toe over bet belang en de fimctie van de NIPO
rneting voor de klant en voor PTT Telecom. Geef duidelijk aan de klant aan wat de 
voor- en nadelen zijn van een onderz.oek met een gesloten vraagstelling. De 
vragenstellers van bet NIPO moeten ook in staat zijn om deze voorlichting aan de klant 
tegeven. 

• Voorkom dat de klant teveel wordt benaderd door het opstellen van een onderzoeksplan 
en een goede registratie van de interviews. 

• De cijfers uit de NIPO-meting kunnen alleen over de lange tennijn worden geiirterpre
teerd. Een te strikte beschouwing van de kwantitatieve resu1taten resulteert in z.gn. 
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'schijninzichten'. De validiteit en betrouwbaameid van de meting die:ne:n te worde:n 
meege:nomen in de beschouwing van de resultate:n. Dit kan bijvoorbeeld warden veiwe
ze:nlijkt door ook onderzoeJc te doe:n naar de hooding van de klant en meer aandacht te 
bestede:n aan de invloed van de interviewers. 

After sales 
Voor after sales kwmen de volge:nde suggesties warden opgesomd: 
• De klant dient te worde:n benaderd in bet kader van relatiebeheer en zal op een klantspe

cifieke manier behandeld moete:n warden. After sales zal dus moeten plaatsvinden door 
een medewerker die beke:nd is bij de klant, bij voorkeur de verkoper. Venier dient de 
manier waarop de after sales wardt uitgevoerd te warden afgestemd op de wensen van 
de klant: voor grote klanten dient een persoonlijk gesprek te warden afgenomen. Tot slot 
dient er overleg te zijn tussen de toeleverende afdelingen over hoe de klant benaderd 
wordt. 

• Om dez.e klantspecifieke benadering te garanderen dient er een medewerker binnen PTT 
Telecom te warden aangewez.e:n die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van after 
sales. Dez.e eindverantwoordelijke draagt ook zorg voor de afsternming tussen de 
afdelingen van PTT Telecom. 

• De klant dient duidelijk te warden voorgelicht over de doelstellingen en mogelijkheden 
van after sales. 

• De vraagstelling naar de klant toe dient open te zijn, zodat de alle ervaringen van de 
klant kunnen warden verzameld en bij interessante :zaken kan warden doorgevraagd. 

Verwerking van de resultaten uit de exteme metingen 
Het is van groot belang dat de abstracte aanbevelingen die volgen uit de NIPO-meting en/of 
after sales warden vertaald naar concrete eisen voor de procesactiviteiten. Hierdoor wordt 
bet proces gekoppeld aan de markt en ontstaat een grotere klantgerichtheid. 
Dit benodigt een structurele verwerking van de aangeleverde infonnatie uit de metingen. 
Dez.e structurele aanpak vereist enerzijds een goede methode van verwerking van de 
infonnatie (proces) en anderzijds verantwoordelijkheden voor de uitvoering van dez.e 
activiteiten (bevoegdheden). 
Proces 
Een duidelijke methode tot verwerking van de abstracte klanteninfonnatie is de methode die 
is gebruikt om de extra eisen uit bet klantenonderzoek te verwerken tot aanbevelingen voor 
de procesactiviteiten (zie onderdeel operationeel niveau). QFD resu1teert in een koppeling 
tussen de klantenwensen en de concrete eisen en bet Prioriteitenkruis kan ondersteunen in 
bet genereren van werkbare aanbevelingen. 
Bevoegdheden 
Voor dit onderdeel wordt in de eerste plaats verwezen naar de suggesties voor invoering bij 
de aanbevelingen voor bet operationele niveau. Er warden echter een aantal suggesties 
toegevoegd: 
• periodiek (3 maandelijks) dient bet QFD-proces door bet management van W te 

warden herhaald om de eisen aan de activiteiten aan te scherpen en de nieuwe 
klantinfonnatie te analyseren tot proceseisen 

• op basis van de evaluatie van de verbeterteams en de nieuwe klantinfonnatie warden 
speerpunten vastgelegd voor de komende 3 maanden. Dit kan ook aanpassingen 
opleveren voor bet afdelingsbeleid. 

• de resultate:n van After Sales wardt tevens geevalueerd met de verantwoordelijke 
afdelingsmanagers van PTT Telecom 
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Normstellingsniveau 
Voor de7.e uitwerking van de aanbevelingen voor het nonnstellingsniveau wonit volstaan 
met een opsonnning van resultaten uit bet k1antenonderzoe voor dit niveau: 
• de prijs van ·de verbinding: de vergoeding voor de aanleg en de huur van de verbinding, 

die door PIT Telecom van de klanten wordt verlangd, wordt als te hoog gezien in 
vergelijking tot andere telecommunicatiediensten. Er dient dus of een aanpassing in de 
prijsz.etting te worden gemaakt of de klanten dienen beter voorgelicht te worden over de 
achtergronden van de prijsz.etting. 

• de aanbevelingen ter verhoging van de wisselbarrieres uit onderzoeksstap 3 kunnen 
worden overwogen om de loyaliteit van de klanten te verhogen. Het risico op 
'schijnloyaliteit' dient echter in ogenschouw te worden genomen. 

Bij de aanbevelingen voor bet inteme beheersingsniveau kan de volgende aanbeveling voor 
bet nonnstellingsniveau worden gegenereerd. 
• het opstellen van de landelijke nonnen voor de dienstverlening dient duidelijk met de 

inteme nonnen voor de Telecomdistricten te zijn afgestemd. Als een onderscheid bestaat 
tussen de landelijke normen en de districtsnormen kunnen medewerkers het gevoel 
krijgen dat er twee 'klanten' zijn: de afuemers en de landelijke eenheden. 

8.4 Implementatieplan 
In de uitwerking van de aanbevelingen voor de drie niveaus van het dienstverleningsproces 
wordt een groot aantal suggesties gedaan voor de invoering. In bet implementatieplan 
wordt een plan opgesteld voor een invoering van de belangrijkste aanbevelingen. Dit plan 
fungeert vooral als startpunt voor een werlcwijz.e die een betere beinvloedbaarheid van de 
klantloyaliteit oplevert. 

Aanbeveling 1: Creeren van een uitgangssituatie voor 'kwaliteitsdenken' 
Visie 
Uit de z.elfevaluatie (onderzoeksstap 2) blijkt dater een aantal beperk:ingen liggen in 'de 
volwassenheid' van de afdeling. Vooral bet onvoldoende 'kwaliteitsdenken' in de afdeling 
VV zie ik als bottleneck in realiseren van een grotere klantgericbtheid en bet bemvloeden 
van de loyaliteit. Bij een nadere beschouwing van de extra eisen, blijkt namelijk dat de7.e 
voomamelijk gerealiseerd dienen te worden door bet personeel in de dienstverlening (bv. 
communicatie tijdens de levering). De kwaliteit van bet personeel is dus van groot belang in 
bet afstemming van de dienstverlening op de wen.sen van de klanten. 
Het realiseren van 'kwaliteitsdenken' dient een boge prioriteit te krijgen in het 
afdelingsbeleid. Dit garandeert dat de kwaliteit van bet personeel periodieke aandacht krijgt 
en initiatieven duidelijk zijn gekoppeld aan de 'hogere' doelstellingen. 

Werkwijz.e 
De eerste stap die genomen dient te worden om dit beleid toe te passen is door het invoeren 
van resultaatgerichte bedrijfsvoering. Door het gebruik van prestatie-indicatoren op 
verschillende niveaus worden de verantwoordelijkheden duidelijk, vermindert de 
vrijblijvendheid en wordt de inzicht verhoogd in de bijdrage aan het dienstverleningsproces. 
Ile stel de volgende werkwijz.e voor om resultaatgerichte bedrijfsvoering (RGB) in te 
voeren: 

1. Beschouwing in het managementteam Wvan het dienstverleningsproces met behulp 
van contactpunten 
De bescbouwingsmethode beeft een duidelijk beeld opgeleverd over de bijdrage van 
verschillende taken in het dienstverleningsproces aan de output van de dienstverlening door 
per activiteit een resultaatgebied te definieren (bijlage 9). Als startpunt van de 
implementatie van RGB dienen de resultaatgebieden door het management te worden 
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geevalueerd: er dient te worden bepaald in hoeverre de resultaatgebieden borgen dat de 
taken volledig worden uitgevoerd. Verder dienen per functie de kwaliteitstaken (bv. 
deelname in een quality circle) te woolen toegevoegd. Voor de inwlling van de 
kwaliteitstaken . dient bijvoorbeeld te worden beschouwd welke kwaliteitswerkg 
ncx:lig zijn. 

2. Opstellen van een plan voor de invoering van RGB in de afdeling W 
Na bet besluit om RGB in te voeren wordt dez.e intentie opgenomen in bet afdelingsbeleid. 
Vervolgens dient in bet managementoverleg te worden besloten welke missie wordt 
nagestreefd en op welke manier en in welke tijdsperiode dez.e bedrijfsvoering wonit 
ingevoerd. Tot slot worden er voor de afdelingsmanagers targets opgesteld voor de 
invoering. F.en voorbeeld van een invoeringsplan wordt in bet onderstaande leader 
beschreven: 
RGB in de af deling VV 
Missie: 
Het bebouden van klanten met bet buidige personeel 

Werkwijze voor bet opstellen van RG's en Pl's: 
Tijdens bet werkoverleg worden de medewerkers voorgelicbt over de vastgestelde missie en 
over de acbtergronden en mogelijkheden van RGB. Er wordt met nadruk gesteld dat deze 
invoering tot bet afdelingsbeleid voor de komende jaren beboort en sterke samenhang beeft 
met de bedrijfsvisie. Dit overleg wordt afgesloten met de committment van alle deelnemers 
aan RGB. De ervaringen van de afdelingsmanagers in dit overleg wordt geevalueerd in bet 
managementoverleg van VV. Dit kan leiden tot een aanpassing van bet invoeringsplan. 
Vervolgens wordt in bet functioneringsgesprek teruggekomen op RGB en worden de 
resultaatgebieden van de betrokken medewerker bescbouwd. Tot slot worden de prestatie
indicatoren opgesteld (de aanbevelingen voor dit gesprek worden in punt 3 uitgewerkt). 

Targets voor de afdelingsmanager: 
Uit de onderstaande prestatie-indicatoren voor de afdelingsmanagers worden targets 
opgesteld. 
• aantal prestatie-indicatoren per afdelingsfunctie 
• aantal evaluatiemomenten van RGB per afdelingsfunctie per medewerker 
• aantal aanpassingen in de functioneringsplannen van de medewerkers ten gevolge van 

RGB 

Evaluatiemomenten voor de afdelingsmanager: 
• managementoverleg van VV 
• functioneringsgesprek van afdelingsmanager. 

3. Het vaststellen van de RG's en PJ's in het fanctioneringsgesprek 
Nadat conunittment over RGB is verkregen met de medewerlcers in bet werkoverleg dient 
vervolgens de praktische implementatie plaats te vinden. Dit wordt uitgevoerd in bet 
functioneringsgesprek tussen de afdelingsrnanager en een medewerker. In dit gesprek 
worden de volgende vragen gesteld: 
• Zijn de achtergronden van RGB inzichtelijk voor de medewerker? 
• Herken je de vastgestelde resultaatgebieden of zijn er aanpassingen ncx:lig? 
• Hoe kunnen we de resultaatgebieden beheersen en welke prestatie-indicatoren stellen we 

daar voor op? 
• Welke targets stellen we voor dez.e Prs in de kornende periode (Management By 

Objectives)? 
• Hoe beheersen we dez.e Prs, wie is verantwoordelijk voor de meting en wanneer 

evalueren we de prestaties? 
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• Wat moet ik als manager voor je doen om deu taak volgens de gesteld eisen uit te 
voeren? 

Tijdens bet gesprek client er een open oomrnunicatie plaats te vinden en client er duidelijk 
besproken te worden wat de verwachtingen van elkaar zijn. Na afloop wor<it er een 
functioneringsplan opgest.eld waarin per activiteit de RG's, Pf s, de targets en meetrnethode 
staat aangegeven. Vooral in de start van RGB is bet zinvol om 3 maandelijks deu plannen 
te evalueren. Een voorbeeld van een fragment uit een functioneringsplan kan zijn: 

Naam functie: Jansen, orderbehandelaar 
Resultaatgebied 5: Afgesproken leverdatum gerealiseerd 
Prestatie-indicatoren: -percentage verbindingen op binnen afgesproken datum gerealiseerd 

-percentage vertragingsmeldingen 
Metingen: De kwaliteitsmedewerker van de afdeling VV boudt de scores bij en produceert 
per 3 maanden een overzicbt voor medewerker Jansen. Medewerker Jansen achterhaalt zelf 
de achtergronden van bepaalde overschrijdingen. 
Targets medewerker Jansen: Voor de komende periode (3 maanden) ligt bet percentage 
verbindingen dat binnen de afgesproken datum is gerealiseerd boven de 90% en bet aantal 
vertragingsmeldingen onder de 5%. 
Targets voor manager: Manager verbetert de mogelijkheid tot bet aanspreken van de 
toeleverde functies door de orderbehandelaar door te overleggen met de betrokken functies 
en afdelingen. De orderbehandelaar krijgt hierdoor de mogelijkheid om zelf functies aan te 
spreken en aan te sturen. 
Evaluatie: De evaluatie vindt 3 maandelijks plaats en hierin wordt de achtergronden van de 
overschrijdingen besproken. Op basis hiervan worden aanpassingen gemaakt in de targets 
voor de medewerker en de manager. 

4. Periodieke evaluatie 
In de evaluatie wor<it nagegaan in hoeverre de gestelde targets voor de medewerkers en de 
manager zijn behaald. Verder worden er nieuwe targets gest.eld en maatregelen genomen ter 
verbetering van RGB. Mogelijkheden in een gevorderd stadium van RGB liggen in het 
opstellen van groepstargets voor bijvoorbeeld de groep 'projecteurs'. 

Hiermee is, naar mijn mening, een uitgangssituatie gecreeerd voor het verhogen van bet 
kwaliteitsdenken en neemt de verandercapaciteit toe: 
• medewerkers denken mee in het opstellen van de prestatie-inclicatoren en de targets 
• de koppeling tussen targets en het afdelingsbeleid wor<it inzichtelijk 
• management schept de mogelijkheden voor bet kwaliteitsdenke van de medewerkers 
• in het opstellen van de prestatie-indicatoren kan de verwachting door het management 

worden uitgesproken van deelname door medewerkers aan bet verbeteringsproces van 
de clienstverlening. V oor deu activiteiten worden ook targets opgesteld worden en 
worden Z£ beschouwd als activiteiten behorend bij de eigen taak. 

Tot slot kan bet kwaliteitsdenken ook worden gestimuleerd op momenten als bet 
werkoverleg. Het werkoverleg zie ik als een belangrijk moment om de operationele z.aken 
op 'een afstand' te evalueren. 
In eerste plaats kan dit worden uitgevoerd door controversiele z.aken in de afdeling over 
kwaliteit tijdens het overleg ter discussie te stellen. Hier fungeert de voorzitter als 'positieve 
katalysator' en worden medewerkers geprikkeld tot het geven van een mening. Hier client 
voorkomen te worden dat deu discussie beperkt blijft tot een aantal opmerkingen, maar dat 
ook besluiten worden genomen. De onderwerpen voor deu discussies kunnen worden 
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vastgesteld in bet managementoverleg W en de readies worden bier ook geevalueerd. 
Voorbe.elden van discussieonderwerpen zijn: 
• 'de afdelingen waar we mee samenwerlcen maken het moeilijker om de verbinding 

volgens de wens van de klant te leveren' 
• 'het: z.al uiteindelijk wel meevallen met de komende concurrentie' 
• 'ik begrijp niet altijd wat het management wil bereiken met bepaalde projecten' 

Ten tweede kan een deelnemer uit het proces (verkoper, klant enz.) worden uitgencxiigd. 
Dez.e deelnemer verteld over zijn verwacbtingen aan de medewerkers in de afdeling en 
hieruit kan een discussie ontstaan. Dit verk1eint de afstand tussen de afdelingen en kan 
nieuwe inzichten opleveren. 

Om de kwaliteit van het werkoverleg te verhogen en te borgen doe ik de volgende 
suggesties: . 

• bet werkoverleg wordt wekelijks gehouden zodat dit een vast progranunaonderdeel 
wordt voor de medewerkers 

• de managers van W beoordelen elkaar over de kwaliteit van het werkoverleg door een 
aantal malen het overleg bij te wonen en door het verslag van het werkoverleg te 
beoordelen op resultaatgerichtheid van de discussies en bet aantal kwaliteitsitems. 

• bet werkoverleg wordt opgenomen in de Prs voor de managers van W in de vonn van 
bet aantal werkoverleggen per maand en het aantal bebandelde kwaliteitsitems per 
werkoverleg. De targets worden gesteld op de toename van bet kwaliteitsdenken in het 
werkoverleg. 

Aanbeveling 2: Verwerking en invoering van de belangrijkste extra eisen uit bet 
klantenondem>ek 
Nadat de basis voor kwaliteitsdenken is verbeterd dienen de opgestelde eisen voor de 
procesactiviteiten (paragraaf 8.2, operationeel niveau) in de voorgestelde werkwijz.e te 
worden uitgewerkt. Echter vanwege het grote aantal eisen is het van belang dat er 
prioriteiten worden gelegd in de selectie van eisen die worden uitgewerkt. 
De selectie van de eisen dient, naar mijn mening, te worden gedaan door de opdrachtgevers 
omdat die een beter inschatting kunnen maken van het haalbaarheid en belangrijkheid van 
bepaalde eisen. Voordat de eisen worden geselecteerd dient een beleid door het management 
van W worden opgesteld over hoe de loyaliteit van de klant kan worden verwez.enlijkt. 
Toch werk ik twee eisen uit die in mijn ogen van de grootste invloed zijn op de loyaliteit 
van de klant. 

De be/angrijke rol van de verkoper 
Visie 
De verkoper wordt door de klanten gezien als de contactpersoon binnen PTT Telecom en is 
de persoon die de relatie onderhoudt met de klant: alle extra eisen hebben in meer of 
mindere mate verband met het functioneren van de verkoper. De verkoper heeft z.eer grote 
invloed op kwaliteit van de dienstverlening van W en dus op de loyaliteit van de klant. 

Werkwijze 
1. Opstellen van afdelingsbeleid voor het verbeteren van de rol van de verkoper 
Door het management van W dient de doelstelling te worden gesteld om de verkoper 
dichter de betrekken bij de dienstverlening van W en de infonnatievoorziening door de 
verkoper te verbeteren. Dit beleid wordt besproken en afgestemd met het 
afdelingsmanagement van Sales Bedrijven. Hierin wordt besproken waar de mogelijkheden 
en beperkingen liggen van deze doelstellingen en wordt een werkwijze ontwikkeld. Een 
voorbeeld van een werkwijz.e is als volgt: 
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• kick off-overleg van bet managernem VV en SB en de betrokken medewerkers over de 
achtergronden en verwachtingen van een betere samenwerking. 

• overleg tussen de verkoper (en ondersteuner), orderbebandelaar/projecteur en de 
adviseur W over elkaars verwachtingen in de dienstverlening. Als uitgangspunt voor 
de veiwachtingen kunnen de eisen voor de procesactiviteiten uit bijlage 9 worden 
gebruikt. 

• opstellen van een plan van aanpak voor bet bebalen van de verwachtingen, met a1s 
hulpmiddel bet prioriteitenkruis 

• evaluatie tussen bet management en de medewerkers over de resu1taten van het overleg 
en bet nemen van besluiten voor de implementatie van het plan van aanpak. Uiteindelijk 
worden er targets gesteld voor de betrokkenen. 

• uitvoering van de implementatie 
• periodiek evaloeren en bijsturen van de doelstellingen tussen de betrokkenen en het 

management 

2. Uitvoering en evaluatie 
Periodiek (3 rnaandelijks) worcit in het rnanagementoverleg van VV geevaloeerd hoe de 
samenwerking met SB verloopt en of de gestelde doelstellingen worden behaald. 

De jleribele houding van de monteur naar de klant 
Visie 
De kans voor bet rea1iseren van 'customer delight' is bet moment wanneer onverwachte 
z.aken bij de klant optreden. V ooral bij bet optreden van de monteur komen z.aken voor die 
niet van te voren waren ingeca)culeerd. Dit eist in de eerste plaats een flexibele hooding van 
de monteur. Verder stelt dit eisen aan de ondersteuning door en samenwerking tussen de 
afdelingen LUVV en LOVV. 

Werkwijz.e 
1. Opnemen van de jlexibele houding van de monteurs in het afdelingsbeleid 
In het managementoverleg van VV worcit in de doelstelling gesteld om een flexibele 
hooding van de monteurs te realiseren. Naar aanleiding van dez.e doelstelling wordt een 
plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak kan de volgende vorm hebben: 
• overleg tussen de manager LUVV/ODH en de betrokken monteurs over de 

achtergronden van het afdelingsbeleid. 
• opstellen van verbeterplannen om de doelstellingen te rea1iseren 
• ontwikkeling van het plan van aanpak met behulp van bet prioriteitenkruis. In het plan 

van aanpak worden de taken, verantwoordelijkheden en targets voor de manager en de 
monteurs vastgelegd. In bet plan van aanpak dient nadruk gelegd te worden op de 
beschrijving en communicatie van de verwachtingen van de ondersteunende functies in 
het dienstverleningsproces. 

• uitvoering van het plan van aanpak 
• evaluatie van de uitvoering met behulp van de targets 

2. Uitvoering en evaluatie 
Periodiek (3 maandelijks) wordt in het managementoverleg van VV geevaloeerd hoe de 
uitvoering verloopt en of de gestelde doelstellingen worden behaald. 
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Aanbeveling 3: Herontwerp van de klanttevredenheidsmeetinstrumenten 
VISie 
Om bet inzicbt in de klantloyaliteit te behouden dient voortdurend zinvolle klanteninfor
matie te worden verzameld. Het invoeren van de herontwerpvoorstellen voor de klantte
vredenheids-meetinstrurnenten kan hiertoe bijdragen. 
In bet afstudeeronderzoek komt naar voren dat de meeste kansen voor een blijvend inzicbt 
in de klantbeleving in bet uitvoeren van after sales liggen. Naast het inzicht in de 
klantbeleving, zie ik after sales ook als een belangrijk middel in bet relatiebeheer voor W . 
Op dez.e moment.en kan de dienstverlening worden geevalueerd en kunnen direct acties 
worden ondemomen die de relatie met de klant verbeteren. Indien after sales in overleg 
worcit uitgevoerd met de verkoper (de contactpersoon) kan dit ook bijdragen aan een 
verbetering van de samenwerking tussen de verkoper en de afdeling W . 

Werkwijz.e 
1. Opnemen van after sales in het afdelingsbeleid en afstemmen van after sales in het 
TCD 
Uit de herontwerpsuggesties voor after sales blijkt het grote belang van de afstemming 
tussen de afdelingen binnen het TCD voor de uitvoering. Het is de taak van bet 
management van W om dez.e noodzaak door bet TCD te cornmuniceren. Uiteindelijk 
resulteert dit in het besluit van de afdelingen om after sales in samenwerking uit te voeren. 

2. Aanwijzen van een eindverantwoordelijke medewerker voor het uitvoeren van after 
sales 
De eindverantwoordelijke medewerker stelt een plan op voor de uitvoering van after sales. 
Dez.e eindverantwoordelijke komt naar mijn mening uit een afdeling die een overzicbt heeft 
op alle diensten van PTT Telecom naar de klant, zoals de afdeling Marketing. Het plan 
dient de volgende element.en te bevatten: 
• de uitvoering client plaats te vinden door de verkoper, de contactpersoon voor de klant. 

In een after sales gesprek tussen de verkoper en de klant kan er een afgevaardigde van 
een afdeling deelnemen. 

• after sales wordt uitgevoerd in het kader van relatiebeheer en client te daarom te worden 
afgestemd op de inclividuele wensen van de klant: de manier waarop de dienstverlening 
worcit geevalueerd en evaluatieperiode. Er dient te worden gestart met de wensen van de 
grote klanten. 

• op basis van dez.e wensen worcit het plan voor after sales uitgevoerd 
• de resultaten van after sales worden door de eindverantwoordelijke medewerker 

uitgesplitst naar de verantwoordelijke afdeling. Ad-hoc problemen worden direct naar 
de verantwoordelijke afdeling gecommuniceerd. 

• periodiek komen de managers van de betrokken afdelingen bij elkaar om de uitvoering 
en de resultaten van after sales te evalueren. 

3. Opstellen van een plan voor verwerking van de resultaten voor de afdeling W 
De verwerking van de resultaten uit after sales worcit uitgevoerd door bet management van 
W. Het management komt hiervoor elke drie maanden bijeen in bet kader van een 'after 
sales dag'. Hier worden de belangrijkste wensen van de klanten, via de contactpunten, 
uitgewerkt tot eisen voor de activiteiten met behulp van QFD. Naar mijn mening dienen dit 
vooral de klantenwensen te zijn die de relatie met PTT Telecom intensiveren, zoals een 
betere cornmunicatie naar de klant tijdens de clienstverlening. Verder worden op dez.e dag 
de after sales initiatieven van de afgelopen drie maanden geevalueerd. 
Uiteindelijk worden de uitgewerkte eisen en andere besluiten besproken in bet after sales 
werkoverleg en worden in de kwaliteitswerkg de eisen uitgewerkt tot 
verbeterplannen. Dez.e kwaliteitswerkgroepen bestaan uit een aanta1 medewerkers van 
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UJVV en LOVV en van bet DBC en ODH-VV. Uiteindelijk worden de ideeen 
gepresenteerd aan het management van VV en wordt tot invoering beslot.en. Bij de 
invoering van de verbeterplannen worden de intenties geborgd met behulp van prestatie
indicatoren en targets. 
Bij het analyseren van after sales en het initieren van verbeteringen dient er naast de 
aanbevelingen rekening mee te worden gehouden dat er duidelijke prioriteiten in de 
invoering van verbeteringen moet worden gelegd om een 'overload' aan ideeen te 
voorkomen. Dez.e prioriteitenstelling wordt gewaarborgd door als management van VV 
dicht betrokken te blijven bij het functioneren van de kwaliteitsverbetergroepen. 

4. Evalueren van de uitvoering van after sales 
Periodiek (3 maandeliJ1cs) wordt op de 'after sales dag' geevalueerd hoe de uitvoering 
verloopt en of de gestelde doelstellingen worden behaald. 

Samenvatting Iii 
Doe/ van dit hoofdstuk is om een uitwerking te geven tot aanbevelingen voor het dienstverle
ningsproces. De uitwerking moet resulteren in een werkwijze voor de opdrachtgevers voor een 
meer klantgerichte dienstverlening. 
Dit doe/ is gerealiseerd door de aanbevelingen uit te splitsen naar de drie niveaus van het 
dienstverleningsproces. Per niveau is een methode ontwikkeld om de aanbevelingen te genereren 
en uiteindelijk zijn suggesties gedaan voor de invoering van de aanbeveling. Tot slot is een 
beschrijving gegeven van de beoogde werkwijze bij de invoering, in een implementatiep/an. 
Resultaten van dit hoofdauk: 
• met behulp van Quality Function Deployment en een Prioriteitenkruis kunnen de resultaten 

uit het klantenonderzoek worden vertaald naar aanbevelingen voor het operationele proces. 
• de vertaling van de eisen van de procesactiviteiten naar verbeterplannen dient plaats te 

vinden door de betrokkenen in het proces 
• met Resultaatgerichte Bedrijfsvoering (RGB) is het mogelijk om een structurele inteme 

beheersing te realiseren. Beheersing met resultaatgebieden en prestatie indicatoren 
verhoogd het inzicht voor de medewerkers in de doelstellingen. 

• een effectieve implementatie van RGB kan worden uitgevoerd m.b.v. Management By 
Objectives. Dit kan resulteren in een toename van de verandercapaciteit. 

• de resultaten uit de klantenonderzoeken over het exteme beheersingsniveau zijn uitgewerkl 
tot herontwerpsuggesties. Deze suggesties resulteren in een betrouwbare meting en effectieve 
vertaling van de klantenwensen naar verbeteringen in het proces. 

• in het implementatieplan worden de belangrijkste aambevelingen gegeven om de loyaliteit 
belnvloedbaar te maken: toename van het kwaliteitsdenken, verbeteren van de rol van de 
verkoper in het proces, een jlexibele houding van de monteur en het uitvoeren van after 
sales. 
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9 Afsluiting 

9.1 Evaluatie van bet afstudeerproject 
Momenteel is er ongeveer negen maanden gewerkt aan bet afstudeerproject. In de7.e negen 
:maandeo zijn er uiteenlopende werlculambeden uitgevoerd om de ontwerp-doelstellingen te 
realiseren. 

De afstudeerperiode heb ik als zeer leerzaam ervaren. In de eerste p/aats heb ik duidelijk de 
mogelijkheden en beperkingen ervaren in een afdeling waarvan een groot deel tot de 
uitvoering behoord. De mogelijkheden heh ik ervaren in het vrij functioneren in de 
kwaliteitsverbe en de ruimte die mij gegeven is voor het nemen van initiatieven 
en het ventileren van ideeen. De beperkingen heb ik ervaren in veranderc:apaciteit van de 
medewerkers. Ondanks een betrokkenheid van de medewerkers met het loyaal houden van 
de klanten, was het moeilijk om de medewerkers te motiveren tot een andere denkwijze en 
ze te laten meedenken met het afstudeerproject. Deze beperking heeft mij doen beseffen dat 
een verandering staat of valt met de verandercapaciteit van medewerkers. 
In de tweede p/aats heb ik geleerd om naast diepgaande analyses meer aandacht te 
besteden aan de presentatie ervan. F.en gedegen prestatie voorlcomt dat bepaalde voorstellen 
niet beperkt blijven tot een abstracte uiteenzetting: door aandacht te besteden aan de 
presentatie werd ik 'gedwongen' om overzichtelijk de genomen stappen in kaart te brengen 
en de achtergrond van bepaalde ideeen aan te geven. Desondanks bleek het op een aantal 
momenten moeilijk om de samenhang aan de opdrachtgevers weer te geven in de 
uiteenlopende werkz.aarnheden van het afstudeerproject. 
Tot slot heb ik het soms moeilijk gevonden om afstand te houden van de dagelijkse werlc
zaamheden. V ooral in de kwaliteitswerkgroepen vond ik het moeilijk om alleen een 
adviseursrol te bekleden en had ik soms de neiging om voorzichtig 'mee te sturen'. 

9.2 Evaluatie van de resultaten 
In onderzoeksstap 1 zijn twee ontwerp-doelstellingen opgesteld voor het afstudeerproject. 
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de ontwerp-doelstellingen zijn behaald. 
De eerste ontwerp-doelstelling, het inzicht verhogen in loyaliteit van de klanten van W, is 
naar mijn mening door het klantenonderz.oek in onderzoeksstap 3 verwezenlijkt. Met 
behulp van het loyaliteitsmodel is een referentiekader gecreeerd waarin de achtergrond van 
klantloyaliteit is aangegeven. Door het onderz.oek bij de klanten zijn de belangrijkste 
aspect.en van de loyaliteit van de klanten van W beschreven. Vooral de extra eisen, die 
kunnen leiden tot 'zeer tevreden' klanten hebben grote aandacht gekregen. Verder zijn ook 
de beperkingen aangegeven van een onderz.oek naar de loyaliteit van klanten. 
De tweede ontwerp-doelstelling, het beiilvloedbaar maken van de loyaliteit, is ten dele 
verwezenlijkt. In onderzoeksstap 4 zijn de klantenwensen toegepast op de dienstverlening 
van W en hierbij is rekening gehouden met de verandercapaciteit, onderz.ocht in 
onderzoeksstap 2. Deze uiteenzetting is echter beperkt gebleven tot een reeks 
aanbevelingen en een voorstel tot implementatie. De uiteindelijke implementatie, de 
werlcelijke toets of de aanbevelingen leiden tot het meer beiilvloedbaar maken van de 
klantloyaliteit, heeft niet plaats kunnen vinden. 
Echter, gezien de verschillende presentaties en discussies met de opdrachtgevers verwacht 
ik dat inzichten kunnen worden toegepast in de situatie van W . 

9.3 Evaluatie van de conclusies 
Na de verschillende onderroeksstappen zijn er conclusies getrokken die de opdrachtformu
lering beantwoorden. In het onderstaande worden de conclusies sarnengevat, onderverdeeld 
naar de conclusies die het inzicht in de loyaliteit verhogen en de conclusies naar aanleiding 
van het systeem waarin de loyaliteit kan worden bemvloed. 

Het behouden van de oorsprong 56 



Onderzoeksstap 5 

lnzicht verhogen in de loyaliteit 
• De kwaliteitsaspec van een dienstverleningsproces kunnen worden verdeeld in 

'dissatisfiers', 'satisfiers' en 'customer delight-aspecten' 
• Het loyaliteitsmodel heeft het inzicht verhoogd in de verschillende toestanden en 

invloedsfuctoren op loyaliteit 
• De vijf basiseisen aan de dienstverlening van W worden door alle klanten als 

randvoorwaarde voor een goede dienstverlening gezien en kunnen daarom worden 
geclassificeerd als 'dissatisfiers'. Vooral de basiseis 'bescbikbaarheid van de verbinding' 
dient z.eer grote aandacht te hebben in het afdelingsbeleid van W. 

• De extra eisen zijn mogelijkheden voor W om de klanten een bogere mate van 
tevredenheid te geven en dus meer loyaal te maken. Bij dez.e extra eisen is vooral de rol 
van de verlcoper van groot belang omdat hij door de klanten als de contactpersoon 
wordt gezien in de dienstverlening. 

• De praktische inwlling van de extra eisen dient klantspecifiek te worden afgestemd. 
• Naar aanleiding van de klantenonderroeken is bet niet zinvol om een rangschikking te 

geven. De eisen dienen in samenhang te worden beschouwd en een onderlinge 
rangschikking kan 'schijninzichten' opleveren. 

• Een kans voor bet verhogen van de wisselbarrieres ligt bij de economische oorz.aken, als 
bet verlagen van de prijs eri bet aanbieden van pakketvoordelen. Wisselbarrieres dienen 
echter met grote voorzichtigheid te worden gebruikt omdat ~ 'schijnloyaliteit' kunnen 
opleveren. 

• Als reactie op de komende concurrentie liggen de meeste kansen voor een 
Telecorildistrict in bet verder intensiveren van de relatie met de klanten. Vooral de extra 
eisen kunnen bijdragen aan een intensivering van de relatie. 

• Een slechte uitvoering van after sales en het NIPO onderz.oek beeft een negatief effect 
op de tevredenheid van de klanten. Vooral de afstemming tussen de afdelingen en 
intensiteit van de onderzoeken kan een 'overload' bij de klanten veroorz.aken. 

• Een effectieve uitvoering van after sales kan een positieve invloed bebben op de 
klantloyaliteit omdat dit kan worden uitgevoerd in bet kader van relatiebeheer. Verder 
kan met de infonnatie uit de after sales bet inzicht in de klantbeleving aanwezig blijven. 

• De meting van de klanttevredenheid met gesloten vragen en vastgestelde 
antwoordcategorieen kan 'schijninzichten' opleveren. De klanttevredenheid kan beter 
worden gemeten met open vragen, waardoor de resultaten vooral kwalitatief zullen zijn. 

• De boogte van de prijs van de verbinding wordt door de klanten als te boog ervaren. Er 
z.al een aanpassing in prijs noodzakelijk zijn of er z.al een betere voorlichting aan de 
klant moeten worden gegeven over de achtergronden van de prijsz.etting. 

Befnvloedbaar maken van loyaliteit 
• De belangrijkste randvoorwaarde voor het beinvloedbaar maken van loyaliteit ligt in het 

'kwaliteitsdenk' van bet personeel. Vooral in bet realiseren van de extra eisen is de 
kwaliteit van bet personeel van doorslaggevend belang. 

• Een geschikt instrument ter verhoging van het 'kwaliteitsdenken' is Resultaatgerichte 
Bedrijfsvoering. Dit verhoogd bet inzicht in de verantwoordelijkheden en verhoogd de 
mogelijkheden tot meedenken van de medewerkers. 

• Een z.eer belangrijk element in de loyaliteit van de klanten is de rol van de verkoper. Een 
betere samenwerking tussen de verkoper en de afdeling Wis noodzakelijk. Dit kan 
worden verwezenlijkt door elkaars verwachtingen duidelijk in kaart te brengen. 

• Een flexibele bouding van de monteurs en een goede ondersteuning door de overige 
afdeling bij onvoorziene probleem is een grote kans om bij de klant 'delight' te veroorza
ken. 
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• Het effectief uitvoeren van after sales is een gescbikt middel om klantloyaliteit te meten 
en te beinvloeden. De uitvoering client plaats te vinden door de verkoper voor alle 
afdelingen. 

• Het uitvoeren van QFD door bet management van W en bet uitwerking van de eisen in 
kwaliteitsverbe creeert een instrument in bet structureel vertalen van de 
abstracte klanteneisen naar verbeteringsprojecten. Met de beschouwingsmethode met 
behulp van de contactpunten wonlt een omslagpunt gerealiseerd van de markt naar bet 
dienstverleningsproces. 

9.4 Evaluatie van de gebruikte methoden 
In de onderzoeksstappen zijn verschillende methoden toegepast om de problematiek nader 
te analyseren of uit te werken. Dez.e methoden hebben voor bet afstudeerproject vooral 
gefungeerd als instrument om bet denkproces te structureren. De gebruikte methoden 
bieden mogelijkheden voor verder onderzoek in de afdeling W. 
Onderzoeksstap 1 
De methode van beschouwing met behulp van contactpunten is een bulpmiddel om bet 
dienstverleningsproces meer klantgericht in te delen. In onderzoeksstap 4 is bier nader op 
mgegaan. 
Onderzoeksstap 2 
De z.elfevaluatiemethode van bet Instituut Nederlandse Kwaliteit is een geschikt instrument 
om de ontwikkeling van bet kwaliteitsdenke in de afdeling W in kaart te brengen. Voor 
vervolgonderzoek liggen vooral kansen om dit kwaliteitsdenken periodiek te meten. 
Onderzoeksstap 3 
Uit bet ontworpen model zijn, na een afbakening, een aantal onderzoeksricbtingen 
gedefinieerd. De overige zaken uit bet model kunnen onderwerpen zijn voor een vervolg 
onderzoek. De onderzoeksonderwerpen kunnen zijn: 
• de oorz.aken van de klantverwachtingen 
• de beinvloeding van de klantverwachtingen door P1T Telecom 
• de ontwikkeling van de klantverwachtingen in een concrete dienst 
• de mogelijkheden tot inspraak van de klant 
Onderzoeksstap 4 
De implementatie van de aanbevelingen uit dez.e onderzoeksstap ml leiden tot nieuwe 
inzichten en problemen. V ooral de invoering van Resultaatgerichte Bedrijfsvoering kan de 
begeleiding van een extern adviseus benodigen. 

Uit dez.e intenties blijkt dat er veel mogelijkheden liggen voor vervolgonderzoek. Dit is 
vanz.elfsprekend omdat bet afstemmen van de dienstverlening op de klantenwensen een 
continu proces client te zijn. 

Om bet eenmalige karakter van dit onderzoek te voorkomen zijn de resultaten uit dit 
afstudeeronderzoek daarom geplaatst in de bredere bedrijfsvisie van bet behouden van de 
klanten. Uit dez.e visie worden in de toekomst ongetwijfeld nieuwe initiatieven ontplooid die 
kunnen bijdragen aan 'Het behouden van de voorsprong ' ..... . 
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Samenvatting 

Samenvatting van bet afstudeeronderzoek 
Met het oog op de komende concurreotie mllen er meer inspanningen door P'IT Telerom 
moeten worden gedaan om de klanten te behouden. Dez.e inspanningen kwmen leiden tot 
'Het behouden van de voorsprong' die P'IT Telecom momenteel heeft op de 
concurreotie. 
Dez.e ontwikkeling heeft een inteme reorganisatie en een aanta1 klantenonderz.oeken tot 
gevolg gehad. Als gevolg van dez.e onderzoeken is volgende opdrachtformulering voor het 
afstudeeronderzoek ontstaan: 
Ontwerp een stuurinstrument waarmee de opdrachtgevers de klanttevredenheid over de 
dienstverlening beter Jamnen befnVloeden. 
De opdrachtgevers zijn het management van de afdeling Vaste Verbindingen (VV) van 
het Teleromdistrict Groningen. Het afstudeeronderz.oek is gestart op 14 augustus 1995. 

Om het inzicht in de werkz.aamheden en resultaten van het afstudeeronderz.oek te 
vergroten is het verdeeld in vijf onderzoeksstappen. Dez.e onderzoeksstappen en de 
onderlinge samenhang staan beschreven in het onderstaande stroomdiagram, dat 
overeenkomt met het lan van ak. 

Siap I: Orienwiefuc 

I Orifnwie en opdrachllormulering 

I 
Slap 2: l111ern Ondermek 

Hoofdstuk 4 & Slap 3: Extern Onderzoek 

1 

ldcntificatic van 

vcrandercapacitcit 

Ontwcrp van 
model voor loyalitcit 

lnspclcn op 
op de bcdrcigingcn 

D11avcrzamcling 

Toctsing van 
de inzichtcn 

Siap 4: Extern•> Intern 
I 

,; I * I Uitwcrking 11>1 aanbcvclingcn I 
S1ap S: Afsluiting * 1 

I Afsluiting 

De eerste stap houdt de orientatie en de probleemformulering in. Dit kan worden 
beschouwd als de voorbereiding op het diepteonderzoek van het afstudeerproject. De 
tweede stap houdt het inteme onderz.oek in naar de kansen en bedreigingen voor verande
ring in de afdeling W . De derde stap houdt het exteme onderzoek in naar de invloeds
factoren op klantloyaliteit. In de vierde stap worden de exteme invloedsfactoren naar 
aanbevelingen voor het inteme dienstverleningsproces vertaald. Tot slot worclt in de vijfde 
stap het afstudeerproject geevalueerd en worden aanbevelingen gemaakt voor eventueel 
vervolgonderz.oek. 
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Ondenoeksstap 1 
De dienstverlening van Vaste Verbindingen 
Het afstudeerondeno won:ft uitgevoerd bij de afdeiing Vaste Verbindingen (VV) van 
Telecomdistrict Groningen. VV zijn verbindingen die 24 uur per dag beschikbaar zijn en 
een vast begin- en eindpunt hebben. Ze worden vaak buurlijnen genoemd omdat de 
gebruiker de toegang tot de verbinding van PTT Telecom 'huurt'. 
Het dienstverleningsproces van VV omvat de levering en instandhouding van de verbin
dingen. Het proces kan worden opgesplitst in drie niveaus: bet operationele niveau, bet 
beheersingsniveau en bet nonnstellingsniveau. 

Het operationele niveau omvat de actuele levering en instandhouding van VV. Voor de 
beschrijving van de processen van bet operationele niveau won:ft een methode van 
bescbouwing gebruikt uit Viehofl: 1992. Dez.e methode gaat in de beschrijving van de 
dienstverlening uit van de moment.en waarin interactie is tussen een leverancier en een 
klant: op deze momenten van interactie won:ft de klant geconfronteerd met een onderdeel 
van de dienstverlening. In de volledige dienstverlening is er sprake van een opeenvolgend 
proces van interacties tussen klant en de leverancier. 
Door uit te gaan van de momenten van interactie zijn in de procesbeschrijving de 
achterliggende processen met bijbehorende verantwoordelijkheden toegevoegd. Dez.e be
schouwingsmethode won:ft in bet verdere onderzoek toegepast bij de vertaling van 
klantenwensen naar aanbevelingen voor bet dienstverleningsproces. 

In bet beheersingsniveau worden de prestaties op bet operationele niveau beheerst. Dit 
niveau is onderverdeeld in een inteme meting, een exteme meting en de analyse van 
metingen en bet verbeteren van bet proces. De inteme meting omvat de meting van de 
prestatie op vooraf vastgesteld nonnen. Deze nonnen stellen targets voor de doorlooptijd 
van onderdelen van het dienstverleningsproces en de beschikbaarheid van de verbinding. 
De exteme meting omvat de meting van de klantbeleving met behulp van after sales en de 
meting van de klanttevredenheid door bet NIPO. De analyse van de metingen won:ft 
uitgevoerd door het management van VV en resulteert in ad-hoc acties en structurele 
verbeteringsprojecten. 

In bet nonnstellingsniveau worden de nonnen en richtlijnen voor de langere tennijn voor 
de dienstverlening van VV opgesteld. De activiteiten op dit niveau worden uitgevoerd 
door de landelijke onderdelen van PTT Telecom en zullen in dit onderzoek vooral als 
randvoorwaarden gelden voor onderzoeksvoorstellen en oplossingsrichtingen. 

Opdrachtformulering 
Uit een literatuuronderzoek blijkt dat de achtergrond van de afstudeeropdracht bet 
behouden van de buidige klanten is. Met bet oog hierop kan worden geconcludeerd dat 
klanttevredenheid niet op zichzelf beschouwd kan worden. Het onderzoek wor<lt uitge
breid tot een onderzoek naar de loyaliteit van klanten. 
Uit de orientatiefu.se kan worden geconcludeerd dat bet volledige inzicht in de loyaliteit 
van de klant ontbreekt bij de opdrachtgevers. Er is vooral sprake van een tekort van 
inzicht bij de 'satisfiers' en 'customer delight-aspecten' en de wisselbarrieres. De 'satisfiers' 
en 'customer delight-aspecten' zijn afkomstig uit het KANO-model. Dit model verdeeld de 
kwaliteitsaspecten van een produkt in dissatisfiers (basisverwachtingen van de klant), 
satisfiers (afgesproken elementen in bet produkt) en customer delight-aspecten 
(onverwachte elementen in het produkt). De wisselbarrieres maken bet duurder voor een 
klant om van leverancier te wisselen. 
De orientatiefase resulteert in de volgende definitieve opdrachtfonnulering voor bet 
afstudeeronderzoek: 
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Het inzicht verhogen in de loyaliteit van de klanten van Wen het ontwerpen van 
een systeem waarin de loyaliteit van de klant kan worden befnvloed 

~ opdracht kan worden opgesplitst in twee ontwerp-doelstellingen: 
1. Inzicht vemogen in loyaliteit 
2. Bei'nvloedbaar maken van de loyaliteit 
De ontwerp-doelstellingen worden in bet afstudeeronden.oek gebruikt als toetsingsinstru
ment voor de behaalde resultaten. 

Onderzoeksstap 2 
Jdentificatie van de kansen en bedreigingen voor verandering 
Dit afstudeeronderz kan leiden tot een veranderingsproces voor de afdeling VV. Om 
de verandercapaciteit van de afdeling in te schatten wordt ter voorbereiding van dit 
veranderingsproces een analyse gemaakt. De methode die bij deze analyse is gebruikt is 
de Zelfevaluatie van bet Instituut Nederlandse Kwaliteit. ~ methode beoordeeld 
verschillende onderdelen van de afdeling op de mate van kwaliteitsbesef 
Uit de zelfevaluatie kan worden geconcludeerd dat er mogelijkheden liggen in de afdeling 
VV tot bet verhogen van bet kwaliteitsbesef ~ verbetennogelijkheden liggen vooral in 
bet meer structureel aanpakken van verbeterin:itiaeven en het verder ontwikkelen van een 
kwaliteitscultuur. lndien deze mogelijkheden niet worden opgepakt kunnen ze worden 
geidentificeerd als bedreigingen voor bet veranderingsproces. 

Jnspelen op de kansen en bedreigingen 
Het invoeren van de aanbevelingen uit de zelfevaluatie kan niet worden gedaan door een 
extern adviseur omdat de betrokkenen zich clan geen eigenaar voelen van dit verande
ringsproces. De aanbevelingen zijn daarom overgedragen aan de opdrachtgevers, metals 
boodschap bij het rapport om de interessante z.aken te distilleren. 
Om contact te houden met het kwaliteitsbesef in de afdeling VV is, in overleg met de 
opdrachtgevers, besloten om een aantal overlegstructuren (werkoverleg en 
kwaliteitswerkgroepen) regelmatig bij te wonen. Naar aanleiding van de ervaringen uit 
deze overlegstructuren zijn de volgende aandachtspunten voor bet afstudeeronderz.oek 
opgesteld: 
• regelmatig de ideeen reflecteren bij de medewerkers en de opdrachtgevers om ze te 

laten meedenken in het onderz.oeks- en oplossingsproces 
• de randvoorwaarden en beperkingen in de verandercapaciteit beschouwen bij bet 

uitwerken van ideeen 
• aanbevelingen uit de zelfevaluatie meenemen in het voorstel tot implernentatie van de 

verbeterideeen 

Onderzoeksstap 3 
In deze onderz.oeksstap wordt een onderzoek gedaan om bet inzicht in de loyaliteit van de 
klanten van Vaste Verbindingen te verhogen. 
Een model voor loyaliteit 
De functie van het model voor het afstudeeronderz.oek is om een 1efe1entiekader te 
scheppen waarin alle relevante aspecten met betrekking tot loyaliteit worden beschouwd. 
Dit model geeft een beschrijving van de ontwikkeling tot loyaliteit voor een algemeen 
dienstverleningsproces en wordt uiteindelijk toegepast op de dienstverlening van VV. 
Het loyaliteitsmodel is ontwikkeld met behulp van theorieen die zijn vemuneld in een 
literatuurstudie. Voor het afstudeeronderz.oek is een afbakening gemaakt van bet 
volledige model en zijn de volgende onderzoeksonderw opgesteld: 
• het beschrijven van de klantverwachting 
• bet ontstaan van klanttevredenheid 
• de mate van aanwezigheid van wisselbarrieres 
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Dataverzameling 
Doel van de dataverz.ameling is om de cmdemx:ksonderw uit bet model te 
analyseren. Dit levert de volgende ondenoeksrichtingen op: 
• in kaart brengen van de 'dissatisfiers' 
• in kaart brengen van de 'satisfiers' en 'customer delight-fuctoren' 
• in kaart brengen van de wisselbarrieres 
Om de onderzoeksrichtingen te realiseren zijn een aantal onderzoeken gelijktijdig 
uitgevoerd. 
Voor bet in kaart brengen van de 'dissatisfiers' is de al aanwezige infonnatie van bet 
NIPO gebruikt. Dit resulteerde in een aantal kwaliteitsaspec voor de dienstverlening. 
De 'satisfiers', 'customer delight-fuctoren' en wisselbarrieres zijn in kaart gebracht door 
interviews met de klanten. De grote klanten (GZM) zijn gemterviewd in een persoonlijk 
gesprek, de middelgrote klanten (MZM) in een telefonisch vraaggesprek. De infonnatie 
uit de interviews is 'gestapeld' tot gespreksonderwerpen en uitgewerkt tot 
kwaliteitsaspec en wisselbarrieres. 
~ dataverz.ameling leverde een groot aantal kwaliteitsaspec op. Tijdens de tussen
presentatie is besloten om de belangrijkste aspect.en te selecteren voor nader onderzoek op 
basis van een concurrentieanalyse en een discussie met de opdrachtgevers. 
Uit de concurrentieanalyse blijkt dat PTT Telecom vooral op de komende concurrentie 
zal moeten reageren met een verdere intensivering van de relatie met de klanten. ~ 
intensivering wordt voomamelijk gerealiseerd met kwaliteitsaspec die een grotere 
klantgerichtheid opleveren. Naar aanleiding van dez.e eis, de belangrijkheid van aspect.en 
die door de klanten is aangegeven in de interviews en een discussie met de opdrachtgevers 
zijn de onderstaande aspect.en geselecteerd voor nader ondem>ek: 

Basis eisen GZM MZMIKZM 
Beschikbaarheid van verbindin 

Bereikbaarheid van medewerkers 

Individuele aandacht voor de klant 

Hu 

Economische oorzaken 
e oorzaken 

Marktkenmerken 

Tabel: de geselecteerde aspecten uit de klanteninterviews 

In de dataverz.ameling is geen rekening gehouden met de validiteit en betrouwbaarheid 
van bet onderzoek en met de representativiteit van de steekproef Er is daarom een 
vervolgonderzoek gehouden waarin de belangrijkste inzichten uit de dataverz.ameling 
worden getoetst. 
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Toetsing van de resultaten 
De toetsing z.al enerzijds leideo tot bevestigingen of verwerpingen van de aanwijzingen uit 
de dataverzameling. Anderzijds kunnen de verkregen inzichten uit het ontwerp van de 
meetprocedure worden gebruikt voor het herontwerp van de klantevredenheidsmeetinstru
ment.en. 
Voor het toetsingsonderzoek zijn de aanwijziogm uit de dataverzameling verwerkt tot 
onderaoeksvragen. Dez.e onderz.oeksvrag zijn verder ootwikkeld tot een vragenlijst en 
een meetprocedure. Bij deze ootwikkeling is rekening gehoudeo met de validiteit en 
betrouwbaarheid van de meetprocedure. Hierbij is nadruk gelegd op het beperken van de 
onbeoogde variatie. Uiteindelijk is het toetsingsonderzoek uitgevoerd met een telefonische 
klantenenquete. 
Uit het onderz.oek blijkt dat de grate en de middelgrate klanteo de basiseisen vooral als 
randvoorwaarde zien voor een goede dienstverlening. Afwezigheid ervan z.al weer tot 
ontevredeoheid leideo. V oor de extra eisen blijkt dat deze door beide klantengroepen als 
belangrijk worden gezien maar in vergelijking tot de basiseisen als minder belangrijk. 
Afwezigheid z.al niet direct leideo tot ontevredenheid. F.en grotere variatie in de belang
rijkheidswaardering door de ondervraagdeo kao op een grotere klantspecificiteit leideo 
van deze eisen. 
Voor de wisselbarrieres blijkt dat de kanseo vooral liggen in bij de econornische 0017a

ken. Vooral bet verlagen van de prijs ten opzichte van potentiele concurrenten kuooen de 
klanteo sterker bindeo. Toch blijkt dat bij de grate klanteo vooral waarde wordt gehecht 
aan de kwa1iteit van de dienstverlening in de afweging om wel of niet te blijven bij PTT 
Telecom. Verder blijkt de negatieve boudiog ten opzichte van de NIPO-metingen niet 
kuooen te worden bevestigd in bet toetsingsondermek. Dit is waarschijnlijk te wijten aan 
een verkeerde vraagstelling van ondermek. 
Na een discussie van de resultaten wordt de volgende zaken opgemerkt: 
• de vragenlijst in bet toetsingsonderzoek kao niet de volledige mening van de klant 

vastleggen 
• bet is bewerkelijk om bet beoordelingsproces van de klant te rationaliseren in 

kwaliteitsaspec 
• klanteo voelen zicb een deel van de dienstverlening 
• wisselbarrieres kuooen 'schijnloyaliteit' opleveren 

Als gevolg van deze discussie wordt besloteo om alleen de belangrijkste extra eisen nader 
uit te werken tot aanbeveliogen. Verder zullen de inzichten over de klanttevreden
beidsmeetinstrumenten worden verwerkt tot berontwerp voorstellen. 

Onderzoeksstap 4 
In deze ondermeksstap worden de aspecten en aanbevelingen uit onderzoeksstap 3 
uitgewerkt tot aanbevelingen voor het dienstverleningsproces van W. De belangrijkste 
extra eisen worden uitgewerkt tot aanbeveliogen voor bet operationele niveau en het 
inteme beheersingsniveau (zie ondermeksstap 1). De aanbevelingen voor de 
klanttevredenheidsmeetiostrumen worden uitgewerkt tot herontwerpsuggees voor bet 
exteme beheersingsniveau en bet normstellingsniveau. 
Uitwerking voor het operationele niveau 
In deze uitwerking wordt een vertaliogsmethode ontworpen om werkbare aanbevelingen 
voor het dienstverleningsproces te realiseren. Verder wordt er aandacht besteed aan de 
invoering van de aanbevelingen. 
Voor de vertalingsmethode wordt in de eerste plaats de beschouwingswijze gebruikt met 
behulp van de contactpuoteo in de dienstverlening. De extra eisen kuooen wordeo 
toegepast op deze contactpuoteo en hieruit kuooen specificaties voor de contactpuoteo 
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worden opgesomd. Hulpmiddel bij deze vertaling is de techniek Quality Function Deploy
ment (QFD). Dez.e techniek geeft bet verband weer tussen de extra eisen en de specifica
ties bij een contactpunt. In een tweede QFD-vertaalslag worden de specificaties 
gekoppeld aan-de verschillende activiteiten, behorende bij een contactpunt. Dit resulteert 
in herkenbare eisen voor de verschillende activiteiten in het dienstverleningsproces. 
De vertaling van deze eisen naar aanbevelingen en verbeterplannen client plaats te vinden 
door de betrokkenen z.elf Dit verhoogd de kans op acceptatie en garandeert dat er 
haalbare oplossingen worden gegenereerd. Hulpmiddel bij bet genereren van oplossingen 
is het prioriteitenkruis. In dit diagram worden de verschillende altematieve oplossingen 
onderling vergeleken op uitvoerbaarheid en rendement. Hieruit wonit een oplossing 
gekozen. · 
Uitwerking voor het inteme beheersingsniveau 
Een implementatie van de beschouwingswijz.e met behulp van de contactpunten resulteert 
in een structurele aanpak van de inteme beheersing van de activiteiten in bet dienstverle
ningsproces. Bij de activiteiten, behorende bij een contactpunten, kunnen namelijk 
resultaatgebieden worden gedefinieerd. Dez.e resultaatgebieden maken het mogelijk om de 
output van de activiteiten beheersbaar te maken. 
lnvoering van deze aanpak kan met behulp van resultaatgerichte bedrijfsvoering. In dez.e 
bedrijfsvoering worden de resultaatgebieden vertaald tot prestatie-indicatoren die 
regelmatig worden gemeten en geevalueerd. Hierdoor komen de verantwoordelijkheidsge
bieden duidelijk in beeld en vermindert de vrijblijvendheid in de werkzaamheden. 
Uiteindelijk kan deze bedrijfsvoering leiden tot een cultuurverandering, wat een positieve 
invloed heeft op de verandercapaciteit van de afdeling. 
Uitwerking voor het exteme beheersingsniveau 
De aanbevelingen uit de klantenonderzoeken kunnen na een nadere beschouwing direct 
worden vertaald tot herontweipsuggesties voor de meetinstrumenten. Voor de NIPO
meting omvatten deze suggesties bet terugbrengen van de vragenlijst naar een aanta1 
hoofdvragen, een duidelijke voorlichting naar de klanten over de achtergronden van de 
NIPO-meting en het voorkomen van 'schijninzichten' uit de resultaten van de NIPO
meting. 
V oor After Sales omvatten de suggesties bet klantspecifieker benaderen van de klanten in 
het kader van relatiebeheer, het aanwijzen van een eindverantwoordelijke binnen PIT 
Telecom voor after sales om afstemming tussen afdelingen te garanderen en het stellen 
van open vragen om de volledige ervaring van de klant weer te geven. 
Voor de verwerking van de resultaten uit de exteme metingen kunnen de methoden 
worden gebruikt uit de verwerking van de extra eisen voor het operationele niveau, 
Quality Function Deployment en het prioriteitenkruis. Dit garandeert dat de abstracte 
termen uit een klantenonderzoek worden vertaald tot herkenbare eisen voor de medewer
kers. 
Uitwerking voor het normstellingsniveau 
De aanbevelingen voor dit niveau hebben de volgende onderweipen: 
• aanpassen van de prijs van de verbinding of een voorlichting naar de klant het de 

achtergrond van de prijsz.etting 
• toepassen van wisselbarrieres 
• koppeling tussen de districtsnormen en de landelijke normen 

Implementatie 
De uitwerking resulteert in een groot aanta1 aanbevelingen voor bet dienstverleningspro
ces. In bet implementatieplan worden de belangrijkste aanbevelingen uitgewerkt tot een 
verbeteringsplan. De volgende aanbevelingen worden opgesomd: 
1. Creeren van een uitgangssituatie voor kwaliteitsdenken in de afdeling VV. Het 
personeel is het belangrijkste middel om de dienstverlening te flexibiliseren 
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2. Invoeren van de belangrijkste eisen in bet dienstverleningsproces: de rol van de 
verkoper en een flex.ibele hooding van de monteur 
3. Invoeren van after sales om de relatie met de klant te onderhouden en om de 
klantinformatie te garandere:n.Hierdoor blijft bet inzicht in de loyaliteit aanwezig. 
Onderzoeksstap 5 
In de7.e onderzoeksstap wor<lt bet afstudeerproject afgerond en geevalueerd. Uit de 
evaluatie blijkt dat de eerste ontweqHloelstelling is bebaald met behulp van de klantenon
dermek. De tweede ontwerp-doelstelling is ten dele gerealiseerd door bet genereren van 
werkbare aanbevelingen. De werkelijke toets, de invoering van de aanbevelingen heeft 
echter niet kunnen plaatsvinden. 
Uit de evaluatie van de gebruikte methoden blijkt dat er een aantal kansen voor vervolg
onderzoek liggen. In de eerste plaats is dit bet periodiek afuernen van de Zelfevaluatie van 
bet Instituut Nederlandse Kwaliteit om de ontwikkeling van het kwaliteitsdenke in kaart 
te brengen. In tweede plaats zijn er naar aanleiding van bet loyaliteitsmodel de volgende 
onderzoeksonder op te sommen: 
• de oorz.aken van de klantverwachtingen 
• de bcinvloeding van de klantverwachting door PIT Telecom 
• de ontwikkeling van klantverwachting tot een concrete dienst 
• de mogelijkheden tot inspraak van de klant 

Om het eenmalige karakter van dit onderzoek te voorkomen zijn de resultaten uit dit 
afstudeerondem>ek geplaatst in de bredere bedrijfsvisie van het behouden van de huidige 
klanten. Uit dez.e visie worden in de toekomst ongetwijfeld nieuwe initiatieven ontplooid 
die kunnen bijdragen aan 'Het behouden van de voorsprong' ...... . 
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Summary 
In view of the coming competitlon on the market of telecommunication, PTT 
Telecom has to put more effort in keeping the actual customers.This development 
has resulted iri an internal reorganisation and a number of customer questionnaires. 
As a result of the customer information the following assignment for a graduation 
research has arisen: 

Design a control instrument in order to influence the customer satisfaction of the 
service of PIT Telecom 

The employers for this assignment is the management of the department of leased 
communication lines of the Telecomdistrict Groningen. The graduation research has 
started on the 14th of August 1995. 

In order to increase the insight in the activities and results, the graduation report is 
divided in five researchsteps. These steps and the mutual connection is described in 
the di below, which corres onds with the Ian of a roach. 

SI<!) I : Oriallationphasc 

I Orienlllion and usilnmenlformulllion I 
I 

Slq> 2: lnlcmal rescarcb 

~ SI<!) 3: Extanal relQR:h 

' Identification of 

Chanicca!)ICity 

DcsiJn of 
a model for loyahy 

Reaction on 
on the lhreats 

D111Jalhm111 

T<SI of the 
indications 

s 1q> 4: ~tanal · > lntanal 
I 

' -b 
I Dc""lopmcnt of recommendations I 

SI<!) S: Conclusion -b 
I Condlllicn 

The first step consists out of the orientationphase and the problemformulation. The 
second step consists out of the internal analysis to the opportunities and threats for a 
change process in the department of leased communication lines. The third step 
consists out of an external research to the factors of influence on customer loyalty. 
In the fourth step the factors of influence are translated into recommendations for 
improvement for the internal service process. In conclusion, in the fifth step the 
graduation research is evaluated and suggestions are made for continuation research. 
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Researchstep 1 
The service of the department of leased communication lines 
The graduation research is executed in the department of leased communication lines 
of the Telecomdistrict Groningen. Leased lines are connections that operate 24 hours 
a day and have a fixed starting en end-point. 
The service process of leased communication lines consists out of the delivery and 
maintenance of the connections. This process is divided in three levels: the 
operational level, the control level and the normization level. 
The operational level consists out of the actual delivery and maintenance of the 
leased lines. In the description of the processes a reflection-method is used from 
Viehoff, 1992. This method defines the moments of interaction between a customer 
and a supplier as the starting point of service quality: at these moments a customer 
is confronted with a part the service. During a full service process several moments 
of interaction occur. 
In the process description with the moments of interaction, the connected service 
activities and responsible functions are added. 
In the control level the performance of the operational level is controlled. This level 
is separated in an internal measurement, external measurement and the analysis of 
the results and the improvement of the process. The internal measurement consists 
out of the measurement of the process performance on previously defined norms. 
These norms set targets for the delivery time and the technical performance of the 
connections. The external measurement consists out of questionnaires about the 
customer experiences during After Sales and the estimation of customer satisfaction 
(NIPO-research). The analysis of the results is performed by the management of the 
department and proceed in adhoc actions and structural improvement projects . 

Formulation of the assignment 
Out of a literature survey is concluded that the background of the assignment for the 
graduation research is the loyalty of the actual customers. In view of this, the 
conclusion is drawn that customer satisfaction cannot be considered individually: the 
research goal is extended to a research on customer loyalty. 
In the orientationphase is concluded that a full insight in customer loyalty lacks by 
the employers: especially in case of the 'satisfiers' and ' customer delight -aspects' 
and the switching barriers. The ' satisfies ' and 'customer delight-aspects' are 
described in the KANO-model. This model separates the quality elements of a 
product in 'dissatisfiers' (basic expectations of a customer), 'satisfiers' ( agreed 
elements of a product with a customer) and 'customer delight-aspects' (unexpected, 
positive elements in a product). The switching barriers make it more difficult for a 
customer to change from supplier. 
The orientationphase results in the following definitive assignment for the graduation 
research: 
Increase the insight in the loyalty of the customers of the department of leased 
communication lines and design a system in order to increase the customer 
loyalty. 

The assignment is developed in two research goals: 
1. Increase the insight in loyalty 
2. Make the customer loyalty more controllable 
These research goals are used in the evaluation of the results of the graduation 
research. 
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Researchstep 2 
Identification of the opportunities and threats for change 
The research can result in a change process for the department of leased 
communication lines. In order to estimate the change capacity an analysis is made of 
the quality awareness in the department. The method that is used is the 
Self evaluation of the Institute of Dutch Quality. 
In this analysis is concluded that there are opportunities to increase the quality 
awareness. The following major opportunities are summed up: 
• a more structural approach in the implementation of improvement plans 
• a further development of a quality culture 
If these opportunities will not be implemented, they are identified as threats for a 
change process. 

Reaction on the opportunities and threats 
The actual implementation of the opportunities can't be executed by an external 
advisor: in this case the personnel of the department won't feel the ownership of the 
change process. For this reason the opportunities were delegated to the employers. 
In order to maintain the feeling with the quality consciousness in the department, the 
decision was made to take part in a number of meetings (workmeetings and quality 
circles) As a result of the experiences in these meetings the following points of 
attention for the graduation research are summed up: 
• a regular reflection of the ideas to the personnel of the department in order to 

involve them in the solution process 
• the conditions and constraints of the change capacity are considered in the 

development of recommendations for improvement 
• the Selfevaluation of the quality consciousness is considered in the 

implementationplan of the recommendations 

Researchstep 3 
In this researchstep a study is made in order to increase the insight in the loyalty of 
the customers of leased communication lines. 
Model for loyalty 
The goal for the development of a model for loyalty is to create a frame of reference 
in which the relevant aspects of loyalty are considered. This model describes the 
evolution process to customer loyalty for a common service process and is in 
conclusion applied on the service of the department of leased lines. 
The development of the model is done with theories from a literature survey. Out of 
the model the following subjects for the graduation research are selected: 
• description of the customer expectation 
• the process of realising customer satisfaction 
• the presence of switching barriers 
Datacollection 
The goal the datacollection is to analyse the researchsubjects from the model. This 
results in three research areas: 
• description of the 'dissatisfiers' 
• description of the 'satisfiers' and' customer delight-aspects' 
• description of the switching barriers 

In these areas several researches were executed. In order to describe the 
'dissatisfiers' the present customerinformation of the NIPO was used. This resulted 
in a number of quality aspects for the service process. 
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The 'satisfiers', 'customer delight-aspects' and switching barriers are collected in 
interviews with several customers. The big customers (GZM) were interviewed 
during a personal meeting, the other customers (MZM) were interviewed by 
telephone. The information from these interviews was developed to quality aspects 
and switching barriers in the model ofloyalty. 
De datacollection resulted in a number of aspects. During interim presentation was 
decided to select the most important aspects for further investigation. These 
selection is based on an analysis of the future competition and a discussion with the 
employers. 
In the analysis of the future competition is concluded that PIT Telecom has to put 
more effort in improving the relationship with the actual customers. This 
improvement is realised with quality aspects which result in an increasing customer 
orientation. This requirement and the discussion with the employers resulted in the 
following aspects for further investigation. 

Basic needs MZM/KZM 

Extra needs 
Individual attention for customer 

Price of leased line 

switchin barriers 
Economical reasons 

im ortant 

In the datacollection the validity of the results was not considered. As a consequence 
a research was started in which the selected aspects and insights are tested. 

Test of the results 
The test will in the first place result in confirmations and rejections of the indications 
from the datacollection. In the second place, the experiences in the design of a test 
instrument are used for the redesign of the customersatisfaction-measurement 
instruments. 
In this test research the indications are developed into research-questions. These 
questions are further developed into an questionnaire and a measurement procedure. 
In this development the validity of the measurement procedure is considered. Finally 
the test research is executed by telephone. 
Out of the results is concluded that the big customers and the other customers 
interpret the basic needs as constraints for a satisfactory service. Absence will 
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certainly result in discontented customers. In case of the extra needs is concluded 
that they are interpreted as important, but less important than the basic needs. These 
needs will increase the customer satisfaction but absence will not result in 
discontented customers. A big variance in the answers on the variables of the extra 
needs can be affected by a larger customer specificity. 
In case of the switching barriers there are opportunities for economical bindings. 
Especially a lower price will bind the customers to PTT Telecom. Nevertheless is 
observed that big customers classify the service quality as most important criterion 
in the decision whether to stay or not by PTT Telecom. Finally the negative attitude 
to the NIPO-questionnaires is can't be confirmed in the test research, because of a 
wrong question-formulation in the questionnaire. 
After a reflection of the results, the following points are noticed: 
• the questionnaire in the test research can describe the full opinion of a respondent 
• it's difficult to rationalise the judge process of a customer in quality aspects 
• customers are a part of the service 
• switching barriers can result in false loyalty 

Out of these points and a discussion with the employers is decided to develop the 
extra needs to recommendations for the service of leased lines. Further the insights 
about customer satisfaction measurement instruments will be developed to redesign 
proposals. 

Researchstep 4 
In this researchstep the extra needs are developed to recommendations for the 
operational level and internal control level (see researchstep 1). The other insights 
are developed to redesign proposals for the external control level and 
recommendations for the normization level. 
Development for the operational level 
In this development a translationmethod is designed to realise practical 
recommendations for the service process. Further the implementation is described. 
In order to design a translation method the reflectionmethod with the moments of 
interaction is used as a starting-point. The extra needs are applied on the moment of 
interaction and out of this specifications for the moments of interaction are 
generated. Instrument for this translation is the technique Quality Function 
Deployment (QFD). This technique describes the connection between the extra needs 
and the specifications for a moment of interaction. In the second QFD-translation 
the specifications are developed to recognisable needs for the process-activities. 
The translation of the needs for the activities to recommendations and 
improvementplans has to be executed by the personnel of the department of leased 
connections. This increases the chance on acceptation and garantees that 
manageable recommendations are generated. Instrument for the generation of 
recommendations is the priority-cross. In this diagram the alternative 
recommendations are compared on the criteria manageability and output and out of 
this diagram a decision can be made. 
Development for the internal control level 
The implementation of the reflection method with the moments of interaction results 
in a structural approach for the internal control of the activities in the service 
process. This approach defines result-areas for the process-activities. 
Implementation of this approach can be realised with a resultoriented 
managementstyle. In this managementstyle the result-areas are translated to 
performance-indicators which are measured periodically and evaluated. As a result 
the responsibility areas will become clear and increases the engagement in the 
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activities. Finally the approach can result in a cultural change, that has a positive 
influence on the change capacity of the department. 
Development for the external control level 
After a further consideration, the recommendations from the customer research were 
translated to suggestions for the redesign of the measurement instruments of the 
external control level. In case of the NIPO measurement it consists out of 
suggestions in order to reduce the number of questions in the questionnaire, to give 
clear information to the customers about the backgrounds of the NIPO-measurement 
and to reduce the risk on phoney conclusions out of the results. In case of after sales 
is consists out of suggestions in order to approach the customers for the maintenance 
of the relation, to point out an end-responsible for the execution of after sales to 
secure the mutual connection between departments of PTT Telecom and to pose 
open questions to the customer to describe the full experience of a customer. 
For the development of the results of the external measurements to recommendations 
the methods can be used for the development of the extra needs in the operational 
level (QFD, priority-cross). 
Development for the normization level 
The recommendations for this level have the following subjects: 
• decrease the price of the communication lines 
• better communication to the customer about the background of the price-setting 
• implementation of switching barriers 
• connection between district-norm and main-norms. 
Implementation 
The development results in a number of recommendations for improvement of the 
service process. In the following a plan of approach is described for the 
implementation of the major recommendations: 
• increase the quality consciousness in the department in order to realise a more 

flexibel service process 
• implement the major extra needs: the role of the sales representative and the 

flexibel attitude of the technical personell 
• improve the customer relationship by executing after sales 

Researcbstep 5 
In this step the graduation research is finalised and evaluated. In the evaluation is 
concluded that the first research-goal is met with the customer research. The second 
research goal is partly met by generating manageable recommendations. However 
the actual test, the implementation of the recommendations hasn't be executed. 
In the evaluation of the used methods is concluded that there are opportunities for 
continuation research. In first place is this the periodical analysis of the quality 
consciousness with the Selfevaluation of the Institute of Dutch Quality. In the 
second place, out of the model for loyalty, the following research subjects are 
summed up: 
• the causes of the customer expectation 
• influence the customer expectation 
• the development of the customer expectation to an actual service 
• possibilities of voice for the customer 

In order to reduce the unique character of the graduation research, the assignment is 
placed in the vision of PTT Telecom ('keeping of the actual customers'). Out of this 
vision many new initiatives will be developed, in order to maintain the lead on the 
future competition ....... . 
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Bijlage 1 procesbeschrijving 
Leveringsproces van analoge intra-districts verbindingen 

Afdeliag 

VSB 

LOVV 

LUVV 

LUVV 

LOVV 

VSB 

PTT Telecom Klant 

Puntl 

Advicsprocca door 
TCA 

V crwcrking van 
aanvraag 

Puntl 
Orderbchand. en 1------'-----=,..i 

projcctcring 

InplaMcn van 
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Punt 
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formulier 

KO-Brief 

Aanlcg van de 
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BVG-brief 

Factuur 

Todicliting: le kolom, uitvocrendc afdelingcn; 2e kolom, ondersteunende processen; 3c kolom, contactpunten. Contactpuntcn die 
bcschouwd warden zijn gcnummcrd 

Het behouden van de voorsprong 2 



Het leveringsproces voor overige verbindingen (1) 
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Het leveringsproces voor overige verbindingen (2) 

Afdeling 
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Het storingsopheffingsproces 

Afdelinc 

LDBC,MAC 
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Toelichting van de afkortingen 

TCA: 
KO-brief 
BVG-brief 

Telecomadviseur, staat gelijk aan de verkoper van de verbinding 
Brief waarin de contractuele opleveringsdatum van de verbinding is venneld 
Brief waarin de Bedrijfsvaardige Gereedmelding wordt gedaan 

Beschrijving van de functies en bijbehorende taken: 

Afdelin2 Functie Omschriiving van taken 

TCR-VSB Verkooer Beheert contact met de klant en sluit de order af 
Ondersteuner Verwerkin2 van de order tot aanvra2en 

LNO-VV Orderbehandelaar Voert de aanvra2en in svsteem en beheert de doorloootijd 
LOVV Orderbehandelaar Voert de aanvra2en in svsteem en beheert de doorloootijd 

Proiecteur Verwerkt de aanvraa2 tot een werkondracht 
LlJVV Werkolanner Maakt de detailplanning van de inzet van monteurs 

Monteur Le2t de verbinding aan 
MAC,LDBC Medewerker Neemt de storing aan 
DBC VV-analist Vraagt de klant uit, geeft opdracht tot opheffing van de 

storing, bewaakt de doorlooptijd en geeft 
voort2an2sinformatie aan de klant 

Werkolanner Maakt de olanning voor de inzet van monteurs 
ovv Monteur Heft de storin2 OD 

Toelichting: 
TCR-VSB: 

MAC: 
LDBC: 
DBC: 

Telecomregio-Verkoop Sales Bedrijven, deze afdeling verkoopt verschillende 
telecommunicatiediensten aan zakelijke klanten. 
Meld- en AnalyseCentrum, landelijk meldpunt voor storingen in verbindingen 
Landelijk DienstenBewakingsCentrum, meld- en analysepunt voor storingen. 
DienstenBewakingsCentrum, eenheid die verantwoordelijk is voor de bewaking van de 
communicatiediensten van een Telecomdistrict. 
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Bijlage 2 Bevindingen bij overlegstructuren 

Kwaliteitswerkgroep 

Doel van de werkgroep: 
Verbeteren van de sarneowerking tussen de afdeling LOW en LUW en bet oplossen van de grootste 

kwaliteitsproblemen bij de aanleg van vast.e verbindingen. 

Deelnemers: 
Twee medewerkers van elke afdeling en een voorzitter die bet proces in goede banen leidt 

Roi afstudeerder: 
Probeert de voorzitter te ondersteunen in voorbereiding en na afloop van bet overleg. Dez.e ondersteuning 
vindt voornamelijk plaats door bet geven van coaching voor bet realiseren van een betere besluitvonning. Met 
grote voorzichtigheid z.al de afstudeerder tijdens de vergadering de deelnemers motiveren tot een grotere 
bijdrage aan bet overleg 

Bevindingen: 
Tijdens de overleggen blijkt dat bet voor de deelnemers duidelijk is waar de verschillende problemen in de 
aanleg liggen. Het blijkt echter moeilijk voor de deelnemers om de denkslagen naar bet denken in oplossingen 
te maken. Dit heeft drie achterliggende oorz.aken. De eerste oorzaak is dat men in de voorgaande jaren de 
gewoonte heeft om problemen over te dragen aan bet management en vervolgens de oplossing af te wachten. 
De tweede oorzaak is dat de medewerkers de activiteiten voor de werkgroep met lage prioriteit behandelen en 
daardoor hun afspraak niet goed nakomen. De derde oorzaak is dat de medewerkers sterk de neiging hebben 
om bij bepaalde oplossing na te gaan waarom deze oplossing niet kan worden ingevoerd. Dit resu1teerde in de 
werkgroepen vooral tot alleen korte beschrijvingen van bet probleem en de neiging tot bet overdragen van dit 
probleem aan het management. 
Na een opbouwende coaching van de voorzitter, door bet management, en een duidelijke aanspraak van de 
leden op hun verantwoordelijkheden lijkt er, na de opstartproblemen, meer vooruitgang in het overleg te 
zitten. Concrete verbeteringsvoorstellen blijven echter nog uit maar duidelijke intenties tot het genereren van 
verbeteringen worden op het moment gerealiseerd. 

Werkoverleg 

Doel van bet werkoverleg: 
Informeren van medewerkers over genomen besluiten en ontwikkelingen in de ondememing en het rumen van 
besluiten inz.alce bet functioneren van de afdeling. 

Deelnemers: 
Medewerkers en de manager van een specifieke afdeling 

Roi afstudeerder: 
Is in de eerste plaats toehoorder van de vergadering om zich een beeld te vormen van bet kwaliteitsbesef van 
de afdeling. Verder geeft de afstudeerder adviemi aan de voorzitter over realiseren van een beter 
besluitvonningsproces en een vergrote inbreng van de deelnemers. Tot slot geeft de afstudeerder een aantaI 
malen een presentatie over zijn project om de medewerkers te lat.en meedenken met bet onderaoek. 
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Bevindingen: 
Sinds een aantal maanden proberen de managers een maal per week een werkoverleg voor de afdeling te 
organiseren. Dit is enerzijds gebeurt om een grater groepsgevoel in de afdeling te creeren: in de afdeling met 
monteurs zien collega-monteur elkaar alleen op een werkoverleg. Anderzijds is er in het wekelijkse 
werkoverleg meer tijd vrij voor groepsdiscussies en wonlt bet werkoverleg minder gezien als een 
mededelingen-uurtje. 
Tijdens het werkoverleg valt op dat het verlangde eigen initiatief bij de medewerkers soms ontbreekt. Dez.e 
ontwikkeling heeft twee oorz.aken. De eerste oorz.aak is dat de medewerkers in het verleden oiet gewend waren 
om initiatief te nemen. Het foutloos uitvoeren van een vastgestelde taak went gezien als voomaamste 
taakinwlling. Een tweede oorz.aak is dat er onderwerpen op het werkoverleg won:len behandeld als punten ter 
kenoisgeving terwijl dere punten wel discussie vereisen. Dez.e beperkte inspraak kan de inbreng verlagen. 
Het wekelijks houden van het werkoverleg heeft een positief effect gehad op het nemen van eigen initiatief 
Maar het z.a1 nog verder moeten groeien. Verder blijkt dat door het vastleggen van het werkoverleg in bet 
weekprogramma de medewerkers het overleg meer serieus nemen en meer aandacht besteden aan de 
onderwerpen die besproken warden. 
Tijdens de presentaties over het afstudeeiproject, tijdens het werkoverleg, bleek dat de medewerkers z.eer 
begaan zijn met het onderwerp van klantloyaliteit en de komende concurrentie. Toch bleek het z.eer moeilijk 
om de medewerkers te motiveren tot meedenken en bleef de bijdrage voomamelijk bij het geven van korte 
reacties, tijdens de presentatie. 
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Bijlage 3 Uitwerking van de kwaliteitsdimensies 

In bet boofdverslag is een loyaliteitsmodel ontworpen waarin vijf kwaliteitsdimensies worden 
geidentificeerd. Bij een dimensie beboren een aantal kwaliteitsaspecten, die in bet onderstaande worden 
opgesomd. 

Technische produktkwaliteit 
1. Techniscbe produktprestatie 
2. Produktbetrouwbaarbeid 
3. Bruikbaarheidsduur van de geleverde dienst 

Dienstkwaliteit 
1. Dienstbetrouwbaarbeid, het vennogen om de toegezegde dienst te leveren 
2. Geboor geven, de motivatie en de snelheid bij bet oplossen van klantenproblemen 
3. Zekerbeid die uitgedragen wordt door bet personeel 
4. Invoelingsvennogen van de leverancier, individuele aandacbt voor de klant 
5. Tastbaarbeid van de dienstverlening, zoals de vertoning van bet personeel en gebouwen 
6. Flexibiliteit van de dienstverlening bij onvoorziene problemen 

Verkoopkwaliteit 
1. Persoonlijke communicatie met de klant 
2. V akkundigheid van de verkoper 
3. Conflicthantering door de verkoper 
4 . Sfeer in bet klantencontact 

Reputatiekwaliteit 
1. Competitief vennogen van de leverancier 
2. Competentie 
3 . Soliditeit 
4. Imago 

Prijskwaliteit 
1. Prijs van de dienst in vergelijking tot de kwaliteit 
2. Betalingsmogelijkheden voor de klant 
3. De mate van prijsveranderingen door de leverancier 
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Bijlage 4 Beschrijving van de klantenondenoeken 

Er zijn in het verleden al verschillende onderzoeken gehouden bij de klant die het inzicht in de 
klanttevredenheid hebben verhoogd. In het onderstaande worden deze onderzoeken beschreven en 
worden ook enige zwakke punten aangegeven van deze onderzoeken. Deze zwakke punten worden in het 
hoofdverslag uitgewerkt tot aanbevelingen voor het afstudeeronderzoek. 

SMART-onderzoek 
De doelstelling van dit onderzoek is om de klant te vragen welke aspecten de klanttevredenheid bepalen, 
hoe groot het belang is van elk aspect en wat de mening is over de huidige dienstverlening van PTT 
Telecom. Dit onderzoek is in 1994 uitgevoerd onder het klantenbestand van PTT Telecom. 
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste aspecten voor de klant m.b.t. het leverings- en 
instandhoudingsproces op een rij gezet, zoals die volgden uit het onderzoek. 

Belangrijkste aspecten voor de klant 
oces Instan · roces 
ereed van verbindin 

2. 
3. 
4. 

Met betrekking tot het leverproces ligt de nadruk op bet zo goed mogelijk uitvoeren van bet leverproces 
van vaste verbindingen. Het is dus belangrijk dat bij de aanvraag van de verbinding de verwachtingen 
van de klant goed in kaart worden gebracbt omdat de klant er belang aan becbt dat de verbinding in een 
keer goed geleverd wordt. 
Bij de storingsafhandeling ligt de nadruk op de de kwaliteit van de communicatie met de klant tijdens de 
storingsopbeffing. Duidelijkheid naar de klant en de snelheid van de opbeffing zijn in dit proces van 
groot belang. 

Het onderzoek beeft dus geresulteerd in een aantal concrete aanbevelingen die de klant van directe 
invloed ziet op de tevredenheid m.b.t. de dienstkwaliteit. Er zijn ook een aantal tekortkomingen van bet 
onderzoek op te sommen. In de eerste plaats wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de 
acbtergronden van bet wel of niet loyaal blijven van de klant. De marktstrategie voor de toekomst is bet 
bebouden van de klanten, dus bier ligt de nadruk op bet loyaal bouden van de klant. In tweede plaats 
zijn de aspecten niet altijd operationeel genoeg om rechtstreeks herkend te kunnen worden in bet proces. 
Er wordt bv. in bet onderzoek gesproken over 'de vriendelijkheid van de contactpersoon'; bet is niet 
duidelijk ofhier sprake is van de verkoper of een medewerker van werkvoorbereiding. Ten derde wordt 
er geen aandacht besteed aan verschil in voorkeur tussen verschillende klantengroepen. Bij een 
bescbouwing van het klantenbestand blijkt dat er sprake is van een heterogene verzameling met een 
verschillend aandeel in de omzet (van groot zakelijke klanten tot eenmanszaken en particulieren). Tot 
slot wordt er weinig aandacbt besteed aan bet aanwezig zijn van verbanden tussen verschillende 
aspecten of clusters van aspecten. 

NIPO-enquete 
Een maal per kwartaal wordt de tevredenheid van klanten m.b.t. de dienstverlening van PTT Telecom 
via een telefoniscbe enquete gemeten. De respondenten worden een aantal gesloten vragen gesteld over 
bet lever- en instandhoudingsproces en hieruit kan men een beeld krijgen over de tevredenheid van de 
klanten met betrekking tot verschillende kwaliteitsaspecten van bet dienstverleningsproces. De 
volgende kwaliteitsaspecten worden door bet NIPO gemeten: 
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Onderzochte punten door bet NIPO 
Algemene klanttevr. over verkooocontact Algemene klanttevr. over contact storingsmelding 
Tevr. gemak informatieinwinning Tevr. over gemak storingsmelding 
Tevr. outreden verkooocontact Tevr. over optreden contact bii storinl!Smelding 
Maken van een afspraak Tevr. over informatievoorziening 
Tevr. over de offerte Algemene klanttevr. over storingsopheffing 
Algemene klanttevr. over de levering Nakomen afspraken 
Nakomen afspraak Gereedmelding 
Tevr. over optreden monteur Tevr. over optreden monteur 
Tevr. over de juistheid van factuur 

Deze periodieke metingen hebben er voor gezorgd dat er aanzienlijke verbeteringen hebben 
plaatsgevonden in de presentatie van monteurs, communicatie met contactpersonen en de levertermijn 
van vaste verbindingen. De normen (het percentage tevreden klanten) die zijn gesteld voor de 
verschillende aspecten zijn hierdoor vrijwel allemaal gehaald of benaderd. De aspecten die worden 
gemeten komen vrijwel overeen met de Smart resultaten. Het NIPO-onderzoek resulteert dus vooral in 
een prestatie op voorafvastgestelde criteria en levert geen nieuwe aspecten op. 
Om de dienstverlening nog verder te verbeteren heeft men nu de doelstelling gesteld om niet alleen 
tevreden klanten te hebben maar ook 'zeer tevreden' klanten. De doelstellingen en normen voor de 
komende jaren zijn dus geijkt op het verkrijgen van 'zeer tevreden' klanten. 

Er zijn enige tekortkomingen van het NIPO-onderzoek op te sommen. Ten eerste is de directe 
bemvloedbaarheid van de cijfers laag: vanwege de kleine steekproeven en de beperkte populatie 
waaraan de vragen gesteld kunnen worden, is het verband tussen verbetering van de dienst en 
verbetering van de NIPO-score niet direct aanwijsbaar. Ten tweede worden de vragen vaak aan een 
contactpersoon in het bedrijf gesteld die geen notie heeft gehad van de levering of storingsopheffing. Dit 
resulteert in hoog percentage van de antwoorden die 'weet niet' scoren (48%). Tot slot worden de 
aspecten die worden gemeten als slecht herkenbaar in het operationele proces getypeerd. De beoogde 
verbeteringsvoorstellen blijven hierdoor vaak uit. 

After Sales/Service 
De doelstelling van after sales is drieledig. Het betreffen het inzicht krijgen in de klantbeleving, het 
achterafherstellen van incidentele 'missers' en het opheffen van structurele knelpunten. In dit onderzoek 
belt de medewerker van PTT Telecom de klant en ondervraagt de klant met een aantal open vragen over 
de ervaring met de levering/storingsopheffing. 
De resultaten van dit onderzoek zijn op dit moment onvoldoende te noemen omdat het personeel 
onvoldoende opgeleid en gemotiveerd was om de klant uit vragen. In de toekomst wordt verwacht dat 
door een opleiding van het personeel de resultaten van after sales zullen toenemen. 
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Bijlage 5 Interviews met de klanten van VV 

Het centrale uitgangspunt, dat achter het onderzoek ligt, is dat er nieuwe infonnatie van de klant over 
de tevredenheid en loyaliteit boven water komt en dat er wordt ingespeeld op de tekortkomingen van de 
andere onderzoeken. Hiervoor is, naast de andere onderzoeken, een raadpleging van de klant 
noodzakelijk. Als voorbereiding van dit klantenonderzoek z.al het loyaliteitsmodel nader worden 
geoperationaliseerd en worden toegepast op de dienstverlening van vaste verbindingen. Dit resulteert in 
de volgende onderzoeksdoelstelling: 

Verkrijgen van inzicht in de factoren die het wel of niet blijven van een klant bij PTI Telecom 
bepalen. 
• inzicht verkrijgen in de factoren die de klant tot een zeer tevreden klant maken 
• inzicht verkrijgen in de wisselbarrieres in de markt en loyaliteit van de klant 

Uit deze doelstellingsformulering kunnen de volgende onderzoeksvragen worden geformuleerd: 
• welke kwaliteitsaspecten voor de levering en instandhouding van een V aste Verbinding zijn 

belangrijk voor u? 
• hoe groot moet de performance zijn op de verschillende kwaliteitsaspecten en welke 

wisselbarrieres zijn van belang om niet van aanbieder te veranderen bij het verschijnen van 
concurrenten? 

Deze onderzoeksvragen moeten uiteindelijk worden uitgewerkt in begrippen en meetbare variabelen. Dit 
resulteert in een vragenlijst voor het onderzoek. 

Uitvoering van het klantenonderzoek 
Doelgroe_p 
Als aanbeveling uit de vorige onderzoeken door PTI Telecom werd gegeven dat de klantverwachtingen 
moeten worden uitgesplitst naar de verschillende klantengroepen. Het klantenbestand van vaste 
verbindingen kan gesegmenteerd worden naar verschillende criteria. Er kunnen criteria worden gebruikt 
als omzet per klant of brancbe van de klant. 
Een geschikt criterium voor dit onderzoek om bet klantenbestand te segmenteren is de outlet waar de 
verbinding is aangevraagd. Uit bet soort outlet kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• grootte van de klant en strategiscb belang voor PTI Telecom 
• verantwoordelijke voor bet verkoopproces 
• verloop van bet volledige dienstverleningsproces 
Bijkomend voordeel van deze indeling is dat eventuele aanbevelingen tot verbetering uiteindelijk 
berkenbaar opgesplitst kunnen worden naar outlet. 
De volgende klantengroepen kunnen op basis van dit criterium worden gedefinieerd: 
• Klanten behandeld door de Corporate Account Group en de Telecom Adviseur (Groot Zakelijke 

Markt) 
• Overige klanten behandeld door de Telecomregio (Midden en Klein Zakelijke Markt) 
• Klanten behandeld door het Management Infrastructuur (Dealers), in het verdere onderzoek wordt 

deze groep samengevoegd bij de grote klanten. 

Onderzoeksafname 
V oor de afname van klantenonderzoek kan er worden gekozen worden voor verschillende soorten 
afnamemethoden. Methoden voor dit onderzoek zouden kunnen zijn een schriftelijke of telefonische 
enquete of een meer ongestructureerd diepte interview. Bij een enquete zijn de volgende kanttekeningen 
te olaatsen (Bartelds, 1989): 
Voordelen: Nadelen: 

grote afname in korte tiid kans oo lae:e resnons 
gestructureerde resultaten niet alle klantinfo komen terue: in de resultaten 
kwantitatieve onderbouwing komt onoersoonliik on resnondent over 
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Bij een diepte interview zijn de voor- en nadelen omgekeerd. 

Met het oog op de onderzoeksopdracht kunnen de volgende eisen voor de afname worden opgesteld. In 
de eerste plaats is het belangrijk dat er nieuwe inzichten worden gegeven in het loyaliteitsproces van de 
klant. Kwalitatieve informatie over de invloedsfactoren op loyaliteit is in dit verband van groter belang 
dan de kwantitatieve toetsing. Ten tweede ligt de nadruk op de 'satisfiers' en de 'customer delight' 
factoren van de klantverwachting. De belangrijkheid van deze aspecten voor de klant zullen pas blijken 
als de ondervrager inhoudelijk doorvraagt op de verschillende aspecten. Tot slot zullen er voor de 
toetsing van het model een groot aantal aspecten van invloed op de loyaliteit in het klantenonderzoek 
worden behandeld. Dit heeft een gevolg voor de duur van de afname. 
Deze drie eisen beschouwend kan voor de kwalitatieve informatie afname het best worden gekozen voor 
een diepte interview met de klant. Deze methode is vooral geschikt als een inventariserende 
onderzoekstechniek en in dit gesprek kan ook het onderscheid met andere klantenonderzoeken duidelijk 
worden aangegeven aan de respondent. V oor de uitvoering kan gekozen worden voor de volgende 
onderzoeksvormen: 
• persoonlijke interviews 
• groepsdiscussie (valt af, vanwege de lange tijdsduur om dit afte spreken met de klant) 
• semi-gestructureerd telefonisch onderzoek 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een persoonlijk interview met de grote klanten en dealers omdat die 
zeer veel ervaring hebben met de dienstverlening van VV. Er kan dus veel informatie worden verkregen 
van deze groep klanten. Tijdens deze interviews worden de klanten een aantal open vragen gesteld en 
wordt doorgevraagd op interessante onderwerpen. 
Voor de middelgrote en kleine klanten is gekozen semi-gestructureerd telefonisch onderzoek. Deze 
klanten zal een aantal vragen worden gesteld waar een korte reaktie op gevraagd wordt. Er bestaat in 
dit interview de mogelijkheid tot doorvragen. 

Grootte van de steekproef 
De groottes van de steekproef wordt gebaseerd op het aantal klanten dat binnen drie weken 
gemterviewd kan worden. Voor de middelgrote en kleine klanten zal een grotere groep worden 
gei:nterviewd omdat een telefonisch onderzoek minder informatie zal opleveren dan een persoonlijk 
gesprek. De volgende aantallen zijn gesproken: 
Grote klanten: 
Middelgrote en kleine klanten: 
Dealers: 

6 klanten 
18 klanten 
2 dealers 

De grote klanten en de dealers zijn in overleg met de verantwoordelijke verkopers binnen PTT Telecom 
benaderd. De contactpersonen bij de klanten kregen ter voorbereiding een fax toegestuurd waar de 
doelstelling van het afstudeeronderzoek in het kort was beschreven. 

Verwerking van de resultaten: 
De interviews zullen worden verwerkt tot uitgebreide verslagen. Deze verslagen worden voorgelegd aan 
de respondenten om te controleren of alle informatie goed is gei:nterpreteerd. Uiteindelijk worden deze 
verslagen geclusterd tot gespreksonderwerpen. Deze gesprekonderwerpen worden, waar mogelijk, 
vertaald tot factoren in het loyaliteitsmodel. Verschillende factoren behoren tot een kwaliteitsaspect die 
staan beschreven in bijlage 3. 

Vragenlijst 
De volgende vragenlijst is gebruikt voor het telefonische interview met de middelgrote en kleine klanten: 
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Vragenlijst: 
lntroduktie: 
Goedemorgen/middag, u spreekt met .......... van PIT Telecom, Groningen. 

Is mevrouw/de heer ........... aanwezig? Spreek ik met mevrouw/ de beer ........ ? 

Mevrouw/meneer .................. . , ik wil u namens de afdeling Vaste Verbindingen van PIT Telecom een aantal 
vragen stellen. Deze vragen hebben tot doel om onze dienstverlening nog verder op uw wensen af te stemmen. 
Het duurt enkele minuten, schikt dat? 

Vragen: 
• 1) Bent u tevreden over de afgelopen leveringen en service van vaste verbindingen? 

A) als ontevreden: wat maakt u ontevreden over de dienstverlening van Vaste Verbindingen? Zijn er nog 
andere zaken die u tevreden maken naast deze tekortkomingen in de dienstverlening? 

B) als tevreden: waarover bent u precies (zeer) tevreden in de dienstverlening? 

• 2) Hoe denkt u over de belangrijkheid van: 
A) de rol van de verkoper en welke rol speelt hij voor u? 
B) de rol van monteur en welke rol speelt hij voor u? 
C) de technische prestatie van de verbinding 
D) de prijs van het gebruik van verbinding 

• 3) Vindt u dat de dienstverlening van PIT Telecom de laatste twee jaar is veranderd? 

• 4) Welk imago heeft PIT Telecom volgens u? Wat vindt u belangrijk in dit imago? 

In twee jaar zullen er concurrenten op de markt verschijnen die, net als PIT Telecom, vaste verbindingen 
zullen aanbieden. 

• 5) Wat zijn redenen voor u om in de toekomst vaste verbindingen van PIT Telecom te blijven afnemen? 

• 6) Wat zijn redenen voor u om in de toekomst vaste verbindingen van een andere bedrijf af te nemen? 

Eventueel: 
• 7) Wat zal er gebeuren, als er in de toekomst: 

A) een tweede, kleinere aanbieder komt met een lagere prijs 
B) een tweede aanbieder komt met een gelijke prijs en service 
C) een aanb. komt met nieuwe toepassing maar een hogere prijs. 

Slotvraag: 
• 8) Wat vindt u van deze onderzoeken waarin u naar uw mening over de dienstverlening van PIT Telecom 

wordt gevraagd? 

Afsluiting 
Ile wil u bedanken voor uw medewerking, en ik wens u nog een prettige dag. 

Voor de grote klanten is de vragenlijst teruggebracht tot een aantal gesprekonderwerpen. 
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Bijlage 6: Overzicht van resultaten 

Fi t ac oren verwer kt Ul egespre k son d erwerpen 
Kwaliteitsdimen:sie Kwaliteitsa:soect lnvloedsfactor NIPO Groteklant Dealer MKM-tnterv. 
Techn.oroduktkwalitcit Teclm. . estatic Tocoasbaarhcid van de VV in dczc situatie cust.del. 

Produktbctrouwbaarhcid Beschlkhaarheld van de verblndlne dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Dienstkwaliteit Dienstbctrouwbaarhcid Leverlne In 1 keer eoed dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 

Duur van de aanvraag/)cverin2 dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Nakomen van afspraken dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Storin1?SOPheffmg in 1 kcer goed dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Snelle 1torln2sopheffln2 dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Mate van 01>heffm2 volgens afspraak dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Afstcmmin2 i.2-v. Combi-ondrachten dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Foutloos en ovcrzichtelijk factureren dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 

Gchoor geven Snclheid van rcageren na een storingsmeldin2 dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Tiidi2 bevcsti2en van afsnraken satisfier satisfier satisfier 
Wijzigen van afspraken door PTT Telecom dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Mate van helderheid waar melden storing dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Mate van bereidhcid van ocrsoncel te hclocn bii problernen dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Berelkbaarheld van de medewerken dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 

Zekerhcid Dcskundimcid van montcurs satisf./c.del. satisfier satisfier satisfier 
Dcskundighcid van medewerkers order-/storinl!Sbehandeling satisf./ c.del. satisfier satisfier satisfier 
Snclhcid van beantwoorden van vragen satisfier satisfier satisfier 
Mate van communicatieve vaardimeden van montcur cust.del. cust.dcl. cust.del. 
Mate van vermogen om vertrouwen uit te dragen cust.del. cust.del. cust.del. 
Vermogen om goed tc luisteren naar de klant satisfier satisfier satisfier 

lnvocling.n,ermogen Vriendeliikhcid en attenthcid van de montcurs satisfier satisfier satisfier 
Vriendelijkhcid en attentheid van de andere medcwerkers satisfier satisfier satisfier satisfier 
lndlvlduele aandacht van PTT Telecom voor de ldant satisf./c.del. satisf./c.del. satisf./c.del. 
Communlcatie UJdens de leverlnl! satisf./c.del. satisf./c.del. satisf./c.del. satisf./c.del. 
Communlcatie Uldens de storlnesophefflne aatisf./c.del. aatisf./c.del. satisf./c.del. satisf./c.del. 
Uitvocren van after sales satisfier satisfier satisfier satisfier 

Tastbaarhcid K waliteit van software tcr onderstcuning van de aanvra.&I! satisfier 
Kwaliteit van de documentcn/aanvraadonnulier satisfier satisfier satisfier 
Mate van uitstraling van hulprniddelen 

Flcxibiliteit Mate van de mol!eliJkheld tot blJsturen van de dlenst satisf./c.dcl. satisf./c.del. satisf./c.dcl. 
Mate van ooenheid van monteur voor menin2 klant satisfier satisfier 
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V erk.OODkwaliteit Penoonlijke communicatie Mate van gemak van infonnatieinwinning over produkten satisfier satisfier satisfier satisfier 
Kwaliteit van de geleverde infonnatie satisf./c.del. satisf./c.del. satisf./c.del. satisf./c.del. 
Mate van technische ondersteuning satisfier satisf./c.del. 
Mate van penoonlljk contad met verkoper c:ust.del. c:ust.del. cust.del. 

Vakkundigheid verk.ooer Deskundl1held van verkoper satisfier satisfier satisfier c:ust.del. 
V cnnogen van verk.ooers om problemen op te lossen satisf./c.del. satisf./c.del. satisf./c.del. 
Juistheid van offerte dissatisfier dissatisfier dissatisfier dissatisfier 

Conflicthantcring Mate van tegemocdkoming van de verk.oper satisfier satisfier 
Vriendelijkhcid van de verk.ooer satisfier satisfier 

Reoutatickwaliteit Conmetitief vcnnogen Mate van concurrentiekracht van PTT Telecom satisfier satisfier satisfier 
Comi>etentie Betrouwbaarheid van de totale diensten van PTT Telecom satisfier 

Mate van publicatics van PTT Telecom in media c:ust.del. satisfier 
Soliditeit Tockomstverwachtingen satisfier 
Imago Beeld dat men heeft van PTT Telecom satisfier satisfier satisfier 

Prijskwaliteit Prijs Menlnl! huurprljs van de verblndlnl! satisfier satisfier satisfier 
Hoogte van de vergoeding voor bet aanleveren van een klant satisfier 

Betalinl!Slltogeliikheden Mate van verschillende betalinl!Slllogelijkheden dissatisfier dissatisfier dissatisfier 
Mate van klantvriendeliikheid van betalinR,mogeliikheden dissatisfier dissatisficr dissatisfier 

Prijsverandcring Mate van verandcringen in de oriis satisfier satisfier 

Invloedsfactoren op wisselbarrieres 

Dlmensla voor wluelbarrlires Aspecten Beoordelln1 GZM Beoordelln1 Dealer Beoordelln1 MZM/KZM 

Economische Aspecten Prijs in verhouding tot de markt Te hoog in de lijnhuur Dealervergoeding te laag Aanlegkosten zijn duur 

Kor1ingen\pakketvoordelen Moet meer tocgepast worden Dealers mee laten delen in lijnhuur Niel van belang 

Service kontrakten Wordt meer en meer tocgepast Van belang in de samenwerk.ing Geen groot belang 

Systeemverschillen nvt nvt nvt 

Psychologische oorzaken Relatie met de leverancier Is zeer goed, open samenwerk.ing Is zeer goed, gocde samenwerk.ing Vlekkeloze athandeling is belangrijk 

Ervaringen in verleden Sterk.e vcrbetering ApaJ1e dealeringang is positief Geen concrete veranderingen 

Imago van PTT Telecom Betrouwbare partner Betrouwbare partner Grote ondememing. sorns traag 

Marlctkenrnerken Wetten en regels Er zijn verplichtingen voor de prijs en de kwaliteit in de vonn van een conscssie voor alle marktdeelnemers 

Aantal concurrenten De markt wordt opengesteld voor c:oncurrerende operaton 

T oetredingsbarrieres van markt De toetredingsbarriercs zijn hoog omdat er infrastructuur, fmanciert en technische kennis nodig zijn. 
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Bijlage 7 Ontwerp van de enquete 

Uitgangspunten van bet onderzoek 
• Deze telefoniscbe enquete is een vervolg van de kwalitatieve, inventariserende interviews 
• Dit onderzoek beeft tot doel om de betrouwbaarbeid te verbogen van de indicaties uit de 

inventarisatieronde. 
• De inzicbten die worden verkregen bij het ontwerp van bet meetinstrument voor dit onderzoek 

kunnen worden toegepast op bet eventuele berontwerp van de bestaande 
klanttevredenheidsmetingen. 

• Dit ontwerp wordt voorgelegd aan de opdracbtgevers en zal pas na goedkeuring worden uitgevoerd. 

Ontwerpmethode 
Na bet opstellen van de onderzoeksvragen en bet selecteren van de meest geschikte onderzoeksmethode 
zal er uitgebreid aandacbt worden besteed aan de validiteit en betrouwbaarbeid van het onderzoek. De 
eisen die hieruit volgen zullen worden verwerkt in de uiteindelijke vragenlijst. 

Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de verkregen indicaties uit de inventariserende interviews: 
1. In welke mate zijn de basiseisen belangrijk voor de GZM en MZM/KZM? 
2. In welke mate zijn de extra eisen belangrijk voor de GZM en KZM/KZM? 
3. Zijn de extra eisen belangrijker voor de GZM dan de MZM/KZM? 
4. Is de mate van tevredenheid van invloed op de keuze voor de eisen? 
5. In welke mate zijn de verschillende wisselbarrieres van belang bij de beoordeling om wel of niet bij 
PIT Telecom te blijven onderverdeeld naar de twee klantengroepen? 
6. Vindt men de dienstverlening over de laatste twee jaar veranderd (GZM/MZM&KZM)? 
7. Welk imago heeft PIT Telecom? 
8. Is er een verband tussen de beoordeling van het imago van PIT en de tevredenheid over PIT? 
9. In welke mate vinden de twee klantengroepen de telefonische navraag van PIT Telecom van belang? 
IO. Is er een verband tussen de beoordeling over de belangrijkheid van de telefoniscbe navraag en de 
tevredenheid over de dienstverlening? 

Verwachte resultaten 
Als gevolg van de inzichten uit de inventariserende interviews en de retlectie bij de medewerkers van 
V aste Verbindingen kunnen een aantal verwachte resultaten worden opgesomd. Deze verwachte 
resultaten zullen worden getoetst in het dit onderzoek. 
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen verwacht ik dat de extra eisen belangrijker zijn voor de 
GZM dan voor de MZM/KZM, de basiseisen zijn daarentegen voor beide groepen van belang. Verder 
verwacht ik dat de mate van tevredenheid een positief verband heeft met de mate van belangrijkheid 
voor de extra eisen. Tot slot verwacht ik dat de kwaliteits- en economiscbe wisselbarrieres belangrijker 
worden gevonden dan de assortiments en reputatiewisselbarriere in beide groepen. 
Met betrekking tot het imago van PTI Telecom verwacht ik dat bet verband beeft met de tevredenheid 
over de dienstverlening vaste verbindingen. Ook verwacbt ik een positief verband tussen de beoordeling 
over de mate van belangrijkheid van de telefonische navraag en de tevredenheid over de dienstverlening. 

Verantwoording onderzoeksmethode 
De telefonische enquete komt het meest in aanmerking vanwege de volgende redenen: 
• garantie dat de juiste conctactpersoon wordt uitgevraagd 
• grotere respons door de persoonlijke benadering 
• er kan een grote steekproefworden genomen in relatiefkorte tijd 
Bij de enquete zal een standaard vragenlijst worden gebruikt met gesloten vragen. Op de keuze van de 
vragenlijst zal verder in het ontwerp worden ingegaan. 
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Vragenstellers 
De vragen zullen worden gesteld door de telefonisten (2 personen) van Operatordiensten. Deze 
telefonisten nemen de gesprekken gedurende een week af. 

Ontwerp van een valide en betrouwbaar meetinstrument en -procedure 

Meetinstrument 
Het meetinstrument dat gebruikt wordt om de onderzoeksvragen te beantwoorden zal een vragenlijst 
zijn die wordt voorgelegd aan de klanten. Deze vragenlijst dient een valide en betrouwbaar 
meetinstrument te zijn voor de gestelde onderzoeksvragen: de antwoorden die worden gegeven op de 
vragen zijn een weerspiegeling van de werkelijke mening van de gemterviewde en de vragen meten dat 
onderdeel van de mening van de gemterviewde waar we naar aanleiding van de 
onderzoeksdoelstellingen in zijn gemteresseerd. Het ontwerp van een valide en betrouwbaar 
meetinstrument heeft dus twee eisen: 

• De enquete-vragen moeten meten wat beoogd wordt in de onderzoeksvragen 
• De mening van de klant moet worden weerspiegeld in de variatie m de mogelijke 

antwoordcategorieen 

Opstellen van de vragen 
Uit de onderzoeksvragen kunnen variabelen worden gegenereerd die de onderzoeksvragen kunnen 
beantwoorden. Deze variabelen worden verder uitgewerkt tot vragen die worden gesteld aan de 
respondenten en de betreffende variabelen meten. In de vragenlijst wordt een variabele gemeten met een 
specifieke vraag in de vragenlijst en die gemeten variabele staat achter de verbonden vraag vermeld. De 
manier waarop de onderzoeksvragen m.b.v. de variabelen worden gemeten is beschreven in de 
onderstaande tabel. Verder is de gegevensbewerking die benodigd is voor de beantwoording van de 
onderzoeksvraag en de benodigde meetschaal voor die gegevensbewerking in de tabel aangegeven. De 
uiteindelijke vragenlijst staat vermeld aan het slot van het onderzoeksontwerp. 

Onderzoeksvraag Variabele(n) in vragenliist Gegevensverwerking Max. toee:elaten meetschaal 
1 1 t/m 5 Frea. verdeline: Ordinaal 
2 6 t/m 12 Frea. verdeline: Ordinaal 
3 relatie 1 t/m5 en 6 t/ml2 Kruistabel Interval 
4 relatie 13 met 1 t/m 12 Kruistabel Interval 
5 14 t/m 19 Frea. verdeline: Ordinaal 
6 20 Frea. verdeling Ordinaal 
7 21 Frea. verdeling Ordinaal 
8 22 Frea. verdeline: Ordinaal 
9 relatie 13 en 22 Kruistabel Ordinaal 

Variatie in de antwoorden 
De antwoorden die worden gegeven op deze vragen zullen voor de verschillende respondenten varieren. 
Deze variatie bestaat uit de werkelijke variatie in de antwoorden (door de verschillende meningen) en de 
onbeoogde variatie t.g.v. het meetinstrument en de -procedure. Het belangrijk om de factoren die een 
onbeoogde variatie veroorzaken in beeld te hebben en te minmaliseren. 
De factoren van invloed worden behandeld in het onderstaande visd.iagram (Fowler, 1993): 
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Wij~van 
steeICproef nemen 

V oorbereiding Houdingvan 
geintel'VJewde 

Vraagst 

Lengte vragen 

De factoren van invloed dienen in dergelijke mate te warden ingevuld zodat de onbeoogde variatie in de 
antwoorden zo laag mogelijk is. Dit kan op de eerste plaats door er van te voren zo veel mogelijk 
rekening mee te bouden en constructies te ontwerpen die een variatiebron elimineren (feed forward) . Er 
kan ook acbteraf warden gemeten, door bet stellen van controlevragen in de vragenlijst, in boeverre een 
bepaalde variatiebron invloed beeft gehad (feed back). Indien een factor invloed beeft gebad kan door 
een correctie in de resultaten deze factor warden geelimineerd. 
In bet hiervolgende warden de verschillende factoren van invloed beschreven en wordt aangegeven in 
welke mate hierop wordt geanticipeerd. 

Vraagstelling 
Soort yraagstelling 
Er kan warden gekozen voor open of gesloten vragen. Er wordt voor dit onderzoek gekozen voor 
gesloten vragen omdat er een meting wordt gemaakt van vooraf vastgestelde factoren. Hiermee kunnen 
de vooraf vastgestelde factoren warden geclassificeerd. 
Lengte yragen/Eenduidigheid 
De lengte van de vragen en de eenduidigheid van de vraagstelling zijn van grate invloed op de mate 
waarin de interviewers een vraag op de gelijke manier stellen en de respondenten een vraag gelijk 
interpreteren. In de vragen moet er dus zorg voor warden gedragen dat vragen begrijpelijk zijn 
geformuleerd en niet te lang zijn. 
Aantal yragen/ Aantal onderwerpen 
De vragenlijst die wordt gesteld aan de respondent mag in de eerste plaats niet te lang zijn. Een te lange 
vragenlijst kan namelijk leiden tot een verslapping in de aandacbt van de respondent of tot irritatie. 
Verder client bet aantal behandelde onderwerpen in de vragenlijst niet te groat te zijn omdat dit een te 
grate flexibiliteit van de vraagsteller en de respondent vereist. De lengte van de vragenlijst zal warden 
gebaseerd op een maximale duur van bet vraaggesprek van vijf minuten. 

Schaal 
Lengte van de schaal 
Bij de keuze van de schaal moet er een schaal warden gekozen die de mening van de respondent 
duidelijk en eenduidig vastlegt. De · respondent zal zicb dus moeten berkennen in de aangereikte 
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antwoorden en z.al zicb dus niet gedwongen moeten voelen tot een bepaald antwoord. Er moeten dus 
genoeg antwoord-categorieen worden aangereikt. Daarentegen mogen er niet te veel antwoord
categorieen worden opgesomd omdat in een telefonisch vraaggesprek bet overzicht kan worden verloren 
voor de respondent en bet grote aantal antwoordcatagorieen boeven niet relevant te zijn voor bet 
onderzoek. 
Bij bet grootste deel van de vragen z.al een schaal worden gebruikt waarin de respondent bepaalde zaken 
op belangrijkheid z.al beoordelen. Deze schaal z.al een scbeve verdeling bebben omdat mijn interesse 
uitgaat naar de mate van de belangrijkheid van de verschillende zaken. Er wordt dus gekozen voor de 
vol ende schaal: 

belangrijk I Matig belangrijk 

I I I 
0 I 2 

Extreem belangrijk 

I 
3 4 

Verder z.al ook de mogelijkheid tot 'geen mening' worden gegeven omdat bet kan voorkomen dat de 
respondent bepaalde onderdelen niet heeft bescbouwd. 
V oor de andere vragen z.al een schaallengte worden gebruikt die voldoende is om de onderzoeksvragen 
mee te beantwoorden en niet te lang is voor een telefoniscb vraaggesprek. 

Aantal schaaltypen 
Voor dit onderzoek worden de antwoorden van de respondenten voornarnelijk ingedeeld in een ordinale 
schaal: gerangschikte categorieen naar een dimensie. Er wordt gekozen voor de ordinale schaal omdat 
alleen kan worden gesteld dat de verschillende klassen in de schaal kleiner of groter zijn dan de antler. 
Over de afstanden tussen de klassen en de verboudingen tussen de klassen kunnen geen uitspraken 
worden gedaan. 
Bij de invulling van de ordinale schaal worden er zo min mogelijk verschillende soorten gebruikt om de 
variatie zo klein mogelijk te houden. Er zal dus voornarnelijk worden gekozen voor de schaal 
onbelangrijk (0) tot extreem belangrijk (4). Verder is er voor alle vragen de mogelijkheid tot het geven 
van het antwoord 'geen mening' omdat er subjectieve aspecten worden getoetst. De mogelijkheid tot het 
antwoorden van 'geen mening' moet in die gevallen aanwezig zijn. 

Interviewer 
Een belangrijke variatiebron kan de interviewer zijn, vooral vanwege bet feit dat er in dit onderzoek 
twee verschillende interviewers de vragen stellen aan de respondenten. Er moet dus worden gezorgd dat 
de verschillende interviewers op de beoogde en op identieke wijze de vragen stellen aan de 
respondenten. 
Deskundigheid 
In de eerste plaats moeten de interviewers deskundig zijn over bet onderwerp van de enquete. Indien de 
interviewers niet deskundig zijn kunnen ze een eigen interpretatie geven aan de vragenlijst en hierdoor 
een onbedoelde variatie in de vraagstelling veroorzaken. Dit kan worden voorkomen door de interviewer 
duidelijk voor te licbten over het onderzoek en het produkt vaste verbindingen in bet algemeen. 
Invoelingsvermogen 
De interviewer moet in staat zijn om de situatie te kunnen inschatten waarin de respondent zich bevindt. 
Het kan namelijk nodig zijn om de respondent op zijn gemak te stellen of om de introduktie nog eens te 
berhalen. 
Telefoonstem 
De vragen die worden gesteld dienen op een duidelijke manier door de interviewer gesteld te worden. De 
vriendelijkheid van de stem, bet leggen van de juiste klemtonen en de snelheid van praten zijn van grote 
invloed of de respondent de vraag wel of niet goed interpreteerd. De interviewers moeten dus 
geselecteerd worden op een goede telefoonstem. 

Houding van de respondent 
lnteresse 
Tijdens bet telefoongesprek worden er een aantal vragen aan de respondent voorgelegd. De mate van 
interesse van de respondent in dit interview is van grote invloed op de kwaliteit van de gegeven 
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antwoorden. Een duidelijke introduktie over het doel van het onderzoek en waarin de respondent 
uiteindelijk wordt gevraagd of hij/zij wel of niet meewerkt aan het onderzoek, kan ongemteresseerde 
respondenten uit de respons groep filteren. 
Omgeving 
De omgeving waarin de respondent zijn telefoongesprek voert is van groot belang op de concentratie 
van de respondent. Hierop kan echter weinig invloed worden uitgeoefend. Alleen door het 
invoelingsvermogen van de interviewer kan er bij een storende omgeving het voorstel worden gedaan 
om bet vraaggesprek op een later tijdstip te voeren. Hiermee moet rekening worden gehouden in de 
instructie van de interiewers. 
Deskundigheid 
Bij de vragenlijst wordt er van uitgegaan dat de respondent ervaringen heeft met de levering en/of 
storingsopheffing van vaste verbindingen. Indien de respondent hier niet deskundig over is, kunnen er 
ook geen betrouwbare antwoorden worden gegeven. Ondeskundige respondenten dienen uit de 
responsgroep te worden gefilterd door een duidelijke introduktie en een duidelijke filtervraag. 

Voorbereiding 
Wijze van steekproef trekken 
De populatie waaruit een steekproef zal worden getrokken zullen alle klanten zijn die de afgelopen 13 
maanden een vaste verbinding hebben aangevraagd of verhuisd. Dit verhoogd de kans op dekundigheid 
van de respondent over het onderzoeksonderwerp. Deze populatie zal worden onderverdeeld in grote en 
middelgrote klanten. Uit deze deelpopulaties worden aselect steekproeven getrokken en deze klanten 
zullen telefonisch worden ondervraagd. Om onderscheid tussen de benadering van grote en middelgrote 
klanten te voorkomen zullen de twee steekproefen bij elkaar worden gevoegd, waardoor de interviewer 
niet weet wat voor type klant er wordt ondervraagd. 
Onjuiste bedrijf 
De voorbereiding van de enquete is van grote invloed op de onbeoogde variatie. Het kan voorkomen dat 
in de lijst met de steekproefbedrijven voorkomen die geen ervaringen hebben met vaste verbindingen. 
Welke persoon 
V ooral binnen grote bedrijven zijn er meerdere personen verantwoordelijk voor de aanschaf van 
communicatiefaciliteiten. Er moet dus worden gezorgd dat de juiste persoon wordt gemterviewd om een 
goed beeld te krijgen van de voorkeuren van een klant. 

Inspelen op de onbeoogde variatiebronnen 
Feed forward inspelen op de potentiele variatiebronnen 
Bij de verschillende variatiebronnen staat vermeld hoe hierop dient te worden ingespeeld. Hierop dient 
vooraf bij het ontwerp van de vragenlijst en de onderzoeksprocedure zoveel mogelijk rekening te 
worden gehouden. Hoe dit is toegepast staat vermeld in de onderzoeksprocedure en in de vragenlijst. 
Feed back controle van de invloed van de variatiebronnen 
lnvloed van de vragenlijst en de gebruikte schaal 
In mijn onderzoeksprocedure ga ik ervan uit dat door een goede voorbereiding en het vooraf toetsen van 
de vragenlijst bij verschillende personen het grootste deel van de variatiebronnen worden geelimineerd. 
lnvloed van interviewer 
Achteraf kan er worden gecontroleerd of er een verschil zit tussen de interviewers door de gemiddelden 
van de antwoorden in de vraaggesprekken per interviewer in een spreidingsdiagram uit te zetten. In dit 
spreidingsdiagram staan op de twee assen de twee interviewers vermeld. Uit de vergelijking van de 
puntenwolk kunnen indicaties worden gehaald in hoeverre de verschillende interviewers de resultaten 
hebben bemvloed. In de onderstaande figuur staat bet beoogde verband aangegeven, indien de 
interviewer geen invloed heeft op de variatie in de antwoorden ( de waarden voor de vragen zijn 
gebaseerd op de gemiddelden voor de vragen): 
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Int. 3 

2 2 

1 

0 1 2 3 4 
Interviewer I 

Indien de puntenwolk enigzinds overeenkomt met deze lijn, neem ik aan dat er geen invloed is door de 
interviewers. De spreidingmaat die hiervoor zal worden gebruikt is het correlatiecoefficient. 

Houding van respondent 
Dit kan gecontroleerd worden door de interviewer een beoordeling te geven van de deskundigheid en de 
houding. Deze beoordeling geeft de interviewer na afloop van het interview door een beoordeling in een 
van de drie klassen (positief, neutraal of negatief). Op basis van deze classificatie wordt de invloed op 
de gegeven antwoorden nagegaan en indien nodog worden aangepast. Bij deze beoordeling ga ik er van 
uit dat de interviewer in staat is om de respondent te beoordelen en de sfeer van het gesprek aan te 
voelen. Indien de interviewer geen mening kan geven over de houding en/of deskundigheid, wordt er een 
neutrale beoordeling gegeven. 

Afwijking van de verwachte resultaten 
Bij een sterke afwijking van de verwachte resultaten, zoals beschreven in het begin van dit ontwerp, 
en/of een aanzienlijke variatie in de antwoorden kan dit te wijten zijn aan de invaliditeit van het 
meetinstrument en/of onbetrouwbaarheid van de meetprocedure. Hiermee dient in de verwerking van de 
gegevens rekening te worden gehouden. 

Onbeoogde variatiebron Preventief of Omschrijving 
Correctief 

Soort vraagstelling p Gesloten vragen 
Lengte vragen p Aannassen van de vragen 
Aantal vragen/onderweroen p Bet>erken 
Lengte van de schaal p Overzichteliike schaal voor een telefonische enquete 
SchaaltvPe p Ordinale schaal 
Vragenlijst p Controleren op duidelijkheid bij contactpersoneel en 

oodrachtgevers. 
Deskundigbeid interviewer p Uitgebreide voorlichting 
Invoelingsvermogen interviewer p Eerste vraa1rn:esnrekken worden meegeluisterd door afstudeerder 
Telefoonstem interviewer p Eerste vraae:e:esnrekken worden meegeluisterd door afstudeerder 
Onderscheid tussen interviewers C Vergelijkiog in puntenwoJk van de resultaten 
Houding van de resoondent p Stellen van filtervraag 
Omgeving van resoondent p Goede instructie van interviewer 
Deskundie:heid van respondent p Stellen van filtervraag 
Controle van respondent C Interviewer beoordeelt de resoondent achteraf 
Wijze van steekoroef trekken p Aselect steela>roeftrekken uit twee deelnooulaties 
Onjuiste bedrijf p Als oooulatie de bedrijven die laatste jaar W hebben besteld 
Onjuiste contactpersoon p Meerdere de namen controleren in systemen en bij 

contactoersoneel 
p Interviewers vragen door naar een deskundig oersoon 
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Bepaling steekproefomvang 
De populatie waaruit de steekproefen zullen worden getrokken zijn de klanten die de afgelopen 13 
maanden een vaste verbinding hebben aangevraagd of verhuisd. Bij de twee steekproefen wordt er een 
onderverdeling gemaakt naar Groot Zakelijke Klanten en Middelgrote en Kleine Klanten in het 
onderzoek. 
De grootte van de steekproef z.al worden bepaald door de variatie in de gegeven antwoorden en z.al dus 
niet van te voren worden bepaald door een bepaalde betrouwbaarheid en variabiliteit aan te nemen. Uit 
literatuur blijkt ook (Fowler, 1993) blijkt ook dat het vrij bewerkelijk is om op deze manier de 
steekproef te bepalen. Het is namelijk ongewoon om de grootte van de steekproef op deze manier te 
bepalen vanwege de volgende redenen: 
• Het is bewerkelijk om de grootte van de steekproef te bepalen op de nauwkeuringheid van een 

schatting, terwijl vragenlijsten vaak meerdere schattingen maken met verschillende 
nauwkeurigheden. 

• Het is zeer bewerkelijk om aan te nemen dat de populatie uniform verdeeld is: andere aspecten dan 
waarop gemeten wordt in de vragenlijst zijn gelijk voor elke respondent in de groep. 

• Het is bewerkelijk om de wijze van steekproef trekken als enige bron van onbeoogde variatie te 
zien, vooral met het oog op het visgraatdiagran. 

Er zullen dus stapsgewijs steekproeven worden getrokken en respondenten worden geinterviewd. Na een 
interviewronde wordt er nagegaan hoe hoog de variatie is in de antwoorden, of er duidelijke indicaties 
kunnen worden gevonden, of er aanpassingen nodig zijn in het meetinstrument en of er nog meer klanten 
moeten worden benaderd. De hoogte van de steekproefen per stap is gebaseerd op het aantal klanten dat 
mogelijk is om binnen een bepaalde tijdsperiode telefonisch te benaderen. De volgende 
steekproefgroottes kunnen worden gedefinieerd: 

Fase I: 
Fase 2, .. .. 

4 Grote klanten en 10 middelgrote klanten (duur: 1/2 dagdeel per interviewer) 
20 Grote klanten en 60 middelgrote klanten (duur 3 dagdelen per interviewer) 

Hoe omgaan met 'geen mening'-antwoorden 
Indien voor een bepaald antwoord 'geen mening' wordt geantwoord, z.al dit resultaat bij de mediaan van 
een variabele worden opgeteld. 

Non respons 
Bij een hoge non respons (groter dan 20%) wordt er een non respons onderzoek gedaan. 

Onderzoeksopzet/meetprocedure 
Het onderzoek z.al bestaan uit een aantal fasen: 

Fase O Goedkeuring van de opdrachtgevers 
In deze fase wordt de vragenlijst en de onderzoeksopzet aan de opdrachtgevers voorgelegd. Deze 
opdrachtgeverd beoordelen de opzet op haalbaarheid, helderheid en toetsen of de opzet overeenkomt 
met de doelstellingen die ze vooraf hebben opgesteld. Deze · goedkeuring is de laatste mijlpaal voor de 
uitiendelijke uitvoer van de enquete. Op basis van deze beoordeling zijn de formuleringen de oorzaken 
bij de van de wisselbarrieres aangepast. 

Fase 1 Voorafnagaan van de validiteit en betrouwbaarheidvan het meetinstrument 
In deze fase worden een klein aantal klanten telefonisch geinterviewd en wordt nagegaan in welke mate 
de onbeoogde variatiebronnen aanwezig zijn. Voordat de telefonische interviews zijn afgenomen is de 
vragenlijst aan een aantal medewerkers van PTT Telecom voorgelegd, met verschillende kennis van 
vaste verbindingen. Hier is gecontroleerd in hoeverre potentiele respondenten de vragenlijsten op gelijke 
manier interpreteren en de schalen zijn ingedeeld. 
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Met de aangepaste vragenlijsten zijn de eerste telefoniscbe interviews afgenomen. Tijdens deze 
interviews is de afstudeer ook aanwezig bij de gesprekken en luistert mee met de respondent. Aan de 
interviewer worden na de gesprekken de volgende vragen gesteld: 

• Is de vragenlijst duidelijk voor u? 
• Is de vragenlijst en de bijbeborende schaal duidelijk en eenduidig over te brengen? 
• Is de vragenlijst niet te lang? 
• Kunt u een inschatting ma.ken van de bouding en deskundigheid van de respondent? 

De afstudeerder stelt zichzelf de volgende vragen: 
• Wordt de vragenlijst duidelijk overgebracbt en is de lijst niet te lang? 
• Is de deskundigheid, invoelingsvermogen en de telefoonstem van interviewer voldoende voor bet 

voeren van goede gesprekken? 
• Is dit gelijk voor beide interviewers? 
• Kunnen de interviewers een inschatting ma.ken van de bouding en deskundigheid van de respondent? 
• Is er een sterke variatie in de antwoorden of komen de resultaten enigzinds overeen met de 

verwacbtingen? 

Uit deze fase zijn de volgende veranderingen gemaakt in bet meetinstrument naar aanleiding van de 
antwoorden op de bovenstaande vragen: 
• Betere inleidingen tussen de vragen in en een betere uitleg van de gebruikte schaal in de vragenlijst 
• Een kortere en meer beldere formulering van de redenen om wel of niet te blijven bij PTT Telecom 
• Een uitgebreidere instructie van de interviewers over bet onderzoek 
• Het invoegen van een neutrale klasse in de beoordeling van bet imago van PTT Telecom (variabele 

20) 
• T oevoegen van een definitie van een vaste verbinding bij bet onderzoek 

Fase 2 Verdere uitbreiding van de steekproef 
GZM: 20 klanten 
MZM/KZM: 60 klanten 

Na een bescbouwing van de resultaten is er besloten om niet nog een groep klanten te ondervragen. 
Criterium hierbij is de variatie in de resultaten. Bij een grotere variatie zou er worden besloten om nog 
een extra groep te interviewen. 
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Tde/onische enquite 
Goedemiddag U spreekt met ... .... .. van PTr Telecom, Groningen. 
Is mevrouw/ de beer ...... ... aanwezig? Spreek ik met mevrouw/ de beer ....... .. . ? 
In bet leader van een afstudeeronderzoek doen wij bij de afdeling Vaste Verbindingen van PTr Telecom 
Groningen, een onderzoek naar de wensen van ooze klanten. Deze vragen hebben tot doel om ooze 
dienstverlening nog verder op uw wensen af te stemmen. 
Mogen wij u hierover enkele vragen stellen? 
Het onderzoek duurt ca. 5 minuten. 

var 
0. Non respons 0 
1. Respons 
2. Niet aanwezig 
Wij willen het in dit gesprek met u alleen over de vaste verbinding bebben. 
Dus Diet over eventuele randapparatuur, die u eventueel samen met de vaste verbinding beeft gekocht. 
Eerst wil ik met u een aantal onderdelen van de kwaliteit van de dienstverlening doorlopen. Hiervan wil ik u 
vragen ze naar belangrijkheid te rangschikken. De mate van belangrijkheid wordt ingedeeld in een schaal van 
1 tot 4. Hierin is 1 de miniroale en is 4 de maxim.ale score van belangrijkheid. Indien u een aspect Diet van 
belang vindt kunt u een score van O geven. 
Is deze onderverdeling duidelijk voor u? 

Alleen voor interviewer (niet noemen): bij geen mening een 5 invullen 
BI e anmi. 7.ee rbelanen_1 

Bij de beoordeling van de dienstverlening van Vaste Verbindingen vindt u: 1 2 3 4 var 

Het feit dat de vaste verbinding werkt op het moment dat dat nodig is 1 

Het nakomen van gemaakte afspraken door de medewerkers van PTr Telecom 2 

Een snelle opheffing van een storing van de vaste verbinding 3 

De telefonische bereikbaarheid van de PTr medewerkers bij vragen of problemen 4 

Het feit dat de verbinding in een keer goed en foutloos wordt opgeleverd 5 

lndividuele aandacht van PTT voor u als klant 6 

De communicatie door de PTr -contactpersoon over de voortgang van de storingsopheffing 7 

De communicatie door de PTT -contactpersoon over de voortgang van de levering 8 

Het flexibel optreden van de PTT-medewerkers richting de klant bij wijzigingen in de 9 
ondracht 
Het persoonlijk contact met de verkoper 10 

De deskundigheid van de verkoper 11 

De huurprijs van de vaste verbinding 12 

D at waren d d di e vragen over e I . enstver erung van V aste e m V, rb" di ngen. 
var 

Bent U over het algemeen over de dienstverlening van vaste verbindingen .... 1. Zeer tevreden 13 
2. Tevreden 
3. Ontevreden 
4. Zeer ontevreden 
5. Geen menine: 
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In de toekomst zullen er meerdere aanbieders op de markt verschijnen die, net als P'IT Telecom vaste 
verbindingen zullen aanbieden. Ile wil u vragen om u zich deze situatie voor te stellen, en de afweging te 
maken om in de toekomst wel of geen vaste verbindingen van P'IT Telecom te blijven afnemen. 
Kunt u zich bier een voorstelling van maken? 
In deze afweging kunnen verschillende redenen om wel of niet te blijven bij P'IT Telecom worden beschouwd. 
Hiervan wil ik u vragen ze naar belangrijkheid te beoordelen. De mate van belangrijkheid wordt ingedeeld in 
een schaal van 1 tot 4. Hierin is 1 de minimale en is 4 de maximale score van belangrijkheid. Indien u een 
aspect niet van belang vindt kunt u een score van O geven. 
Alleen voor interviewer (niet noemen): bij geen mening een 5 invullen 

BI e an2Jij Zeer belan21 rijk 
In de afweging om in de toekomst vaste verbindingen van PTI Telecom te blijven 1 2 3 4 
afnemen vindt u : 
De kwaliteit van de dienstverlening van P'IT Telecom in verbouding tot de gegarandeerde 
kwaliteit van concurrenten 

De aanlegkosten van de verbinding van P'IT Telecom in verbouding tot de gevraagde 
aanlegkosten door concurrenten (eenmalige kosten) 

De buurkosten van de verbinding van P'IT Telecom in verbouding tot de gevraagde 
buurkosten door concurrenten (maandelijkse kosten) 

De boogte van de aangeboden kwantumkortingen door P'IT Telecom in verhouding tot de 
kwantumkortingen van concurrenten 

De breedte van bet assortiment aan cornrnunicatiefaciliteiten van P'IT Telecom in 
verbouding tot bet assortiment van concurrenten 

De reputatie van PTT Telecom in verbouding tot de reputatie van de andere concurrenten 

Oat waren de vragen over bet wel of niet blijven bij P'IT Telecom. Tot slot wil ik u nog enige algemene vragen 
stellen. 

Vindt u bet imago van P'IT Telecom .. ...... 1. Zeer positief 
2. Positief 
0. Neutraal 
3. Negatief 
4. Zeer negatief 
5. Geen mening 

Vindt u dat de dienstverlening van PTT Telecom in de laatste twee jaar .... .. 1. Is verbeterd? 
2. Gelijkgebleven? 
3. Is verslecbterd? 
5. Geen mening 

Vindt u bet telefoniscb navraag doen over uw mening over de dienstverlening 1. Heel belangrijk 
van P'IT Telecom ..... .. .. 2. Belangrijk 

3. Onbelangrijk 
4. Zeer onbelangrijk 
5. Geen mening 

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties naar aanleiding van dit vraaggesprek? 
Dat waren alle vragen die ik u wilde stellen. Hartelijk dank voor u medewerking en nog een prettige dag 
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toegewenst. 
Alleen voor interviewer (niet noemen): Op de volgende pagina staan nog vragen over de houdi.ng en 
desla,ndigheid van de interviewer 

Beoordeling van de respondent door de interviewer (na ajloop van gesprek): 

Deskundigheid van de respondent 1. Deskundig 
2. Neutraal/geen mening 
3. Niet deskundig 

Houding van de respondent 1. Positief 
2. Neutraal/geen mening 
3. Ne2atief 

Definitie van Vaste Verbindingen: 
Vaste verbindingen zijn verbindingen met een vaste begin- en eindpunt en zijn 24 uur per dag voor de klant 
beschikbaar. Ze worden ook wel huurlijnen genoemd omdat ze een vaste huurprijs per maand hebben. 
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Bijlage 9 Verwerking van de klanteneisen 

In bet onderstaande is de uitwerking beschreven naar de eisen voor de procesactivtte1ten. Per 
procesactiviteit worden de verschillende eisen opgesomd. Bij de beschrijvingen van de activiteiten 
worden de contactactiviteiten en de ondersteunende activiteiten gescheiden. 

Levering Vaste Verbindingen 
Eerste contac unt: Advies roces aan de klant 

Adviesproces en 
ondersteuning 

inwllen 
aanvraag 

Advi~ 

Technische 
onderstcuuing 

i ........................ ...••...... •• •...•. . ....•....•.•......••... ~ ........••............•.....•..... .... ...........•.......... : 

an de klant Opstellen van specificaties voor adviesproces a 
:- !'-) ~ -!>- !-" 
C a, "ti 

._ 
:?J n 2 n C n 

"' u! !" ~-:,,;- ~ 8 C r::r [ ::s m e. 3 Q. ..: : 0 ~: oi:i " ... 3 :r ~ :r !?. n n :a s· 
QFD-vertaalslag 1 a: Q. g-

< ~ ::s ~ 8 
II> II> ::s ::s ::s Q. ::s 

S' g_ n g-II> :I . ~ Q. :s. ::s ::s :s . n 00 II> 
n "' Q. 

"' n 
~ ::s 

Extra eisen Specificaties 
lndividuele aandacht • • • • • 
Communicatie tijdens levering • • 
Biisturen van de dienst • 
Persoonlijk contact met verlroper • • • 
Deskundi2heid van de verkoner • • 
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Toeoassen van specificaties ov de activiteiten 
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Speclflcatles 2.AdYbenn 1. Ondentema 111 

I . Deslcundighcid van advics • • • 
2. Bruikbaarheid van advies • . . 
3. Pcrsoonliike benadering • . • 
4. Juiste moment van benadaen . . 
5. Flexibiliteit in contact • • • 

J. Technische ondersteuning van de verkoper 
Verantwoordelijk: 
Adviseur 
Invulling van de eisen voor deze activiteit: 
1.1/1 .2 Ondersteuning geven voor de deskundigheid van het advies 
Indien de verkoper ondersteuning nodig heeft m.b.t. vaste verbindingen, dient de adviseur snel en 
adequaat de verkoper van infonnatie te voorzien. Hier zijn de volgende eisen aan verbonden: 

• Adviseur zijn kennis van vaste verbinding op een hoog peil te houden 
• Adviseur dient in nauw overleg te staan met de verkoper en, indien nodig, met de contactpersoon bij 

het geven van ondersteuning. 
Resultaatgebied: 
Gevraagd advies gehonoreerd 

2. Advies voor de aanvraag van een vaste verbinding 
Verantwoordelijk: 
Verkoper 

Invulling van de eisen voor deze activiteit 
2.1 Zorgdragen voor de deskundigheid van het advies 
Naast het veel voorkomen van het aanvragen van standaardverbindingen door de klant, kan er ook een 
complex communicatieprobleem liggen voor de klant. Hier kan het voorkomen dat de verkoper 
tekortschiet in kennis m.b.t. vaste verbindingen en ondersteuning nodig heeft. Om dit te verwezenlijken 
kunnen er twee eisen worden opgesomd: 

• Verkoper moet zijn deskundigheid op het gebied van vaste verbindingen op peil houden 
• Verkoper moet situaties waarin deskundigheid vereist is duidelijk herkennen 
• Verkoper moet in goed contact staan met de technische ondersteuningsmedewerkers 
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2.2 Zorgdragen voor de bruikbaarheid van het advies 
De verbinding ( of combinatie) die de klant uiteindelijk aanvraagt moet toegesneden zijn op de specifieke 
situatie bij de klant. Dit vereist van de verkoper dat hij naast deskundigheid ook in staat moet zijn om 
de situatie bij de klant goed te beoordelen. Dit aspect stelt de 7.elfde eisen als bij 2.1. 

2.3 Persoonlijke benadering van de klant 
Bij een bezoek aan de klant moet de verkoper duidelijk laten merken dat hij weet wat er bij de klant 
speelt. Vooral bij grotere klanten, die meerdere malen contact hebben met PTT Telecom kan worden 
verwacht dat de verkoper weet wat er bij de7.e klanten speelt. Dit stelt de volgende eisen: 

• Persoonlijke benadering door de verkoper in het gesprek met de klant 
• De verkoper moet beschikking hebben over de actuele klantinformatie en de recente transacties en 

problemen 

2.4 Benaderen van de klant op het juiste moment 
Bij een grotere klant is het van belang dat de verkoper regelmatig kontakt opneemt met de contractant 
i.k.v. relatiebeheer. Bij kleinere klanten is dit minder van belang, maar een snelle reaktie op een signaal 
is daar wel van belang. Dit stelt de volgende eisen: 

• Klantspecifieke benaderprocedure voor de verkoper 
• De verkoper moet beschikking hebben over een registratiesysteem waarin de bezoeken kunnen 

worden bijgehouden 

2.5 Flexibiliteit in de contact met de klant 
In de relatie die verkoper onderhoudt met de contractant kunnen er zaken voorkomen die de verkoper 
niet van te voren heeft ingecalculeerd. V oor een flexibele hooding kunnen de volgende eisen worden 
opgesteld: 

• De verkoper dient een professionele reaktie te geven op vragen die niet direkt kunnen worden 
beantwoord. 

• De verkoper dient een probleemoplossende en klantgerichte werkwij?.e te hebben bij onvoorziene 
problemen in de klantrelatie 

• De verkoper moet in goed contact staan met de technische afdelingen voor een snelle reaktie op 
onvoorziene omstandigheden of vragen. 

Resultaatgebied: 
Advies aan de klant gerealiseerd 
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Tweede contactount: KO-brief 
r· Ordcrbcbandeling en projcctcring ............. . ························ ..... , 

/ 

KO-brief /___, _ Uitdraaicn van I<}- Bcwaking van I<}- Pro" tcrcn L.--i r briefuit ABBV de voortgang ~cc r--.r 
Invocrcn in l<J-- Controle van de 

ABBV unvraag 

.l 
~ ... ............ ........................... ........... ............................................................................ ............... ..................... ......... ......... ~ 

LNO-VV 1<-:::J---_1 

NB. activiteiten bij LNO-VV worden niet in beschouwing genomen 

Opstellen van de s11ecificaties voor het 011stell en van de KO-brief 
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Extra eisen Spedftcaties 
lndividuele aandadtt • • • • • • 
Communicatie tijdcns levcrin2 • • • 
Biisturcn van de dicnst • • • 

Toepassen van de s11ecificaties 011 de ondersteu nende activiteiten: 
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Spedflcatles 
1. Juiate ecntractant • 
2. Juilte loc:atie • 
3. Juiate Ii" • • 
4. Juiateonl~ • • 
S. Juiate aan.mreekmmt • . . 
6. Vcntunng op Jllllle moment • 
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J. Controle van aanvraag voor een vaste verbinding 
Verantwoordelijk: 
Orderbehandelaar 

Invulling van de eisen in deze activiteit: 
1.1 Correcte contractant en adres 
De aanvraag die de LOVV-orderbehandelaar ontvangt moet volgens de procesrichtlijnen de complete 
gegevens bevatten over de contractant. Toch kan het voorkomen dat deze informatie niet volledig is 
ingevuld of niet correct is. Bij twijfel over contractant-informatie is het dus nodig dat de 
orderbehandelaar over een overzicht beschikt met de correcte klantgegevens. Om dit te verwezenlijken 
kunnen er twee eisen opgesomd worden: 

• Orderbehandelaar moet in staat zijn om foute aanvragen te herkennen. 
• Orderbehandelaar moet toegang hebben tot de actuele klantinfonnatie 

1.2 Correcte locaties A- en B-zijde 
De aanvraag die de orderbehandelaar van LOVV ontvangt moet volgens de procesrichtlijnen de 
complete gegevens bevatten over de locaties aan de A- en B-zijde. Toch kan het voorkomen dat deze 
infonnatie niet volledig is ingevuld of niet correct is. Bij twijfel over locatie-infonnatie is het dus nodig 
dat de orderbehandelaar over een overzicht beschikt met de correcte klantgegevens. Om dit te 
verwezenlijken kunnen er twee eisen opgesomd worden: 

• Orderbehandelaar moet in staat zijn om foute aanvragen te herkennen. 
• Orderbehandelaar moet toegang hebben tot de actuele klantinfonnatie 

1.5 Correcte aanspreekpunt binnen PTT Telecom 
Op de aanvraag moet de verantwoordelijk verkoper of orderbehandelaar bij LNO-VV staan vermeld. 
Deze contactpersoon dient te worden vermeld op de KO-brief als aanspreekpunt over de geplande 
opdracht. Bij twijfel over de juistheid van de contactpersoon dient de orderbehandelaar de verkoper of 
LNO-VV te raadplegen voor de correcte infonnatie. Hieruit kunnen de volgende eisen worden 
opgesomd: 

• Orderbehandelaar moet in staat zijn om foute aanvragen te herkennen. 
• Orderbehandelaar moet in overleg staan met de toeleverende afdelingen/outlets 

Resultaatgebied: 
Foute aanvragen hersteld 

2. lnvoeren van de aanvraag in ABBV 
Verantwoordelijk: 
Orderbehandelaar 

Invulling van de eisen in deze activiteit: 
2.3 Correcte lijnbenaming overnemen 
Op basis van de locaties die aangegeven staan op het aanvraagformulier bepaald de orderbehandelaar 
de lijnbenaming en voert deze in ABBV. De landelijk behandelde lijnen krijgen hun lijnbenaming bij 
LNO-VV en die worden overgenomen bij de districten. 

2.4 Correcte opleveringsdatum overnemen 
Op basis van de wensdatum, de resultaten van de projectie en de interne eisen m.b.t. de levertijd, wordt 
de opleveringsdatum voor een lijn bepaald. De datum dient echter goed te worden gecontroleerd door de 
orderbehandelaar omdat de opleveringsdatum strikt met de klant wordt vastgelegd bij de aanvraag. Dit 
stelt de volgende eisen voor de controle door de orderbehandelaar: 
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• Orderbebandelaar moet de datum van binnenkomst van de opdracht en de afgegeven levertijden 
strikt controleren 

• Orderbebandelaar moet een overzicbt bebben van de ricbtlijnen m.b.t. de levertijden 

Resultaatgebied: 
De datum van binnenkomst van de opdracbt gecontroleerd 

3. Projecteren van de aanvraag voor een vaste verbinding 
Verantwoordelijk: 
Projecteur 

Invulling van de eisen in deze activiteit: 
3.3 Correcte lijnbenaming genereren 
In een aantal gevallen dient de projecteur een code toe te voegen aan de lijnbenaming. Het is bier van 
belang dat de gegeven code ook overeenkomt met de systemen. 

3.4 Correcte opleveringsdatum genereren 
V oordat de leverdatum kan worden vastgesteld dient de projecteur de infrastructuur te bebben 
gereserveerd en eventuele voorbereidende activiteiten te bebben ingepland. Bij bet plannen van deze 
activiteiten dient de projecteur de toegestane levertijd strikt te hanteren. De volgende eisen kunnen 
daarom worden opgesomd: 
• De projecteur dient te plannen binnen de toegestane levertijd 
• Projecteur moet een overzicbt bebben van de toegestane levertijd 

Resultaatgebied: 
Activiteiten ingepland 

4. Bewaking van de voortgang van de opdrachtverwerking 
Verantwoordelijk: 
Orderbehandelaar 

Invulling van de eisen in deze activiteit 
4. 6 Versturing van de brief op bet juiste moment 
In bet kader de leververplicbtingen is bet belang dat de KO-brief vijf dagen na binnenkomst van de 
aanvraag wordt verstuurd naar de klant, i.g.v. analoge intra-districtsverbindingen. Voor de overige 
verbindingen dient er een signaal te worden gegeven aan LNO-VV. Dit stelt zeer strikte eisen aan de 
snelheid van behandelen van de aanvraag voor een verbinding. De volgende eisen kunnen worden 
opgesomd: 

• Orderbehandelaar moet een beeld bebben van bet verloop van de verwerking van aanvragen 
• Orderbehandelaar dient een zeer strikte controle te hanteren van de voortgang van de aanvraag 
• Orderbehandelaar moet de KO-brieftijdig versturen/Signaal geven aan LNO-VV 

Resultaatgebied: 
Deadline versturing KO-brief/ LNO-VV gerealiseerd 

5. Uitdraaien en versturen van de KO-brief (alleen analoog intra) 
Verantwoordelijk: 
Orderbehandelaar 

Invulling van de eisen in deze activiteit 
5. 6 Versturing van de brief op bet juiste moment 
zie 4.6 
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Resultaatgebied: 
KO-brief verstuurd 

Derde contactpunt: Maken van een afspraak met de klant 

j lnplannen van de wcrkzaamheden 

Inplanncn van de 
afspraalc 

Raadplegcn van de 
opdrachtcn in 

ABBV 

i .................................................................................... i 
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Opstellen van specificaties voor het maken van een aftpraak: 
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Enraeben Speclficatics 
Individuelc aandacht • • • • • • . . 
Connnunicatic tiiden levering • • • • . 
Bi_isturm van de dienst • • • • . . 
Toepassen van de specificaties op de contactactiviteit: - - -- ;., .., 
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Speclficatics 
I. Vriendeliikhcid naar de klant • • 
2. Samenwcdcing met de klant • • • 
3. Situatic van de klant kl:nnen • 
4. Juiste contactpersoon 
5. Juiste mcment van afspraak 
6. Juistc opdracht 
7. Goede montcut inplannen 
8. Oostcllen van haalbarc olan. 

1. Maken van afspraak met de klant voor het bezoek van de monteur 
Verantwoordelijk: 
Werkplanner 
Inwlling van de eisen in deze activiteit: 
1.1 Vriendelijkheid in telefoongesprek 
Als de werkplanner de klant belt wordt de klant geconfronteerd met een van de representanten van PIT 
Telecom. De sfeer van bet gesprek zal dus voor de klant van belang zijn voor de beoordeling van PIT 
Telecom. De volgende eisen kunnen dus warden opgesomd: 

• Vriendelijke benadering door de werkplanner in bet gesprek met de klant 
• De werkplanner moet over de juiste omgangstechnieken met de klant beschikken 

1.2 Samenwerking met de klant 
De afspraak die met de contactpersoon gemaakt wordt voor bet bezoek van de monteur moet zowel 
voor de PIT als voor de klant uitkomen. Er moet daa.rom een afspraak warden gemaakt die voor beide 
partijen uitkomt. Dit stelt eisen aan de manier waarop de afspraak wordt gemaakt: 

• Open bouding naar de klant toe waarin de wensdata van de klant duidelijk naar voren komen 
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• Genoeg data beschikbaar in de planning om een wensdaturn van de klant te kunnen honoreren en 
flexibel op wensen van de klant te kunnen reageren 

1.3 Situatie van de klant kennen 
Bij het maken van de afspraak moet de werkplanner weten in welke situatie de contactpersoon zich 
bevindt. Indien de contactpersoon veel tijd moet vrijmaken voor het bezoek van de monteur, lean de 
werkplanner hiermee in het maken van de afspraak rekening mee houden. Om dit te verwezenlijken 
geldt de volgende eis: 

• De werkplanner moet een overzicht hebben wat er speelt op een bepaalde locatie van de klant 
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Resultaatgebied: 
Afspraak met de contactpersoon gemaakt 
Toepassen van de specificaties OD de o ndersteunende activiteiten 
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Snedllcatles 
1. Vricndcliwieid mar de klant 
2. Samcnwerl<irur met de klant 
3. Situalic van de ldant kClfflcn 
4. Juistc contactnenoon • 
S. Juistc moment van a1mraak • 
6. Juistc oodracht • 
7. Goede montcur inolanncn • 
8. nn.tcllcn van haalbarc ulan. • 

1. Raadplegen van ABBV voor de klanten waarmee een afspraak gemaakt moet worden 
Verantwoordelijk: 
Werkplanner 

Invulling van de eisen voor deze activiteit: 
1. 4 Juiste contactpersoon waarmee de afspraak mee wordt gemaakt 
De contactpersoon waarmee een afspraak moet worden gemaakt dient met de correcte naam en 
telefoonnumrner vermeld te staan in ABBV. Toch kan het voorkomen dat deze informatie niet volled.ig 
is ingevuld of niet correct is. Bij twijfel is het dus nodig dat de werkplanner over een overzicht beschikt 
met de juiste informatie over de contactpersoon. Om dit te verwezenlijken kunnen er twee eisen worden 
opgesomd: 

• Werkplanner moet in staat zijn om foute opdrachten te herkennen 
• Werkplanner moet beschikking hebben over de actuele klantinformatie 

1. 6 Er dient een afspraak te worden gemaakt voor de juiste opdracht 
Naast de goede contactpersoon dient ook de goede opdracht geselecteerd te worden uit ABBV. 

• Werkplanner moet in staat zijn om foute opdrachten te herkennen 

2. Inplannen van de afspraak in de detai/planning voor de inzet van monteurs 
Verantwoordelijk: 
Werkplanner 

Invulling van de eisen voor deze activiteit: 
2.5 Op het juiste moment met de klant een afspraak maken 
Het is belangrijk dat de contactpersoon op het juiste moment wordt benaderd voor een afspraak voor de 
oplevering van de vaste verbinding. Het moment van het maken van een afspraak mag namelijk niet te 
lang of te kort voor het uiteindelijke bezoek liggen. Er kunnen dus de volgende eisen worden gesteld 
voor dit aspect: 
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• De werkplanner dient te beschikken over de juiste beslisregels over het wanneer benaderen van de 
klant 

• De werkplanner dient te beschikken over informatie van de klanten die een specifieke benadering 
vereisen 

2. 7 Een monteur met de juiste kennis selecteren voor de afspraak 
Meer en meer worden vaste monteurs aan een aantal klanten toegewezen. Dit ter bevordering van de 
klantspecifieke benadering. Dit stelt de volgende eisen: 

• De werkplanner dient beschikken over een lijst met de monteurs en de toegewezen klanten 
• De werkplanner moet een planning voeren waarin deze indeling van monteurs mogelijk is 

2.8 Het maken van haalbare planning 
Om alle afspraken na te komen is het van belang dat alle ingeplande opdrachten ook uitgevoerd worden. 
De planning dient te voldoen aan de volgende eisen: 

• De werkplanner dient een planning op te stellen die in de praktijk haalbaar is 
• Er dient in de planning ook ruimte te zijn gemaakt voor flexibel reageren als: het wijzigen van 

afspraken, ziekte en het uitvoeren van spoedopdrachten. 

Resultaatgebied: 
Planning opgesteld 

Vierde contactpunt: Aanleg van de verbinding 

Aanleg van de - Aanleveren van - Projecteren 
verbinding 

K 
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Extneisen S pedftcaties 
Individuele aandacllt • • • • • • • • 
Canmunicatie tiidens leverin2 • • • • 
Biisturm van de dienst • • • 
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Toepassen van de specificaties op de - -- i,., ... 
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Speclftcatiea 
l. V oorlichting aan de ldant • • 
2. Vricndclijkhcid • 
3. Ncthcid van wa-km • 
4. Flcxibcl rcagcrai • 
5. Juiatc wcrkbcn 
6. Juiatc afipraalc 
7. Voorbcrcidin11 gc:rccd 
8. Ondcntcuning aan montcur 

1. Aanleg van de vaste verbinding 
Verantwoordelijk: 
Monteur 
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• 
• 

contactactiviteit: 

Invulling van eisen voor deze activiteit: 
1.1 V oorlichting door de monteur over de werkzaamheden bij de klant 
Bij het bezoek van de monteur bij een locatie meldt de monteur zich bij de contactpersoon van de klant. 
Hier dient de monteur duidelijk te melden wat de contactpersoon kan verwachten en hoe lang de 
werkzaamheden gaan duren. Hier kunnen de volgende eisen worden opgesteld: 

• Duidelijk en professioneel verhaal naar de klant toe over wat hij kan verwachten 
• Open houding van de monteur op reakties van de contactpersoon 
• Correct gereedmelden van de aangelegde verbinding 

1.2 Vriendelijke benadering van de medewerkers bij de klant 
Gedurende het bezoek van de klant kan de monteur met verschillende medewerkers op een bepaalde 
locatie in contact komen. Hieraan kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

• Vriendelijke en open houding naar andere medewerkers 
• Gelijke benadering van alle medewerkers op een locatie 

1.3 Netheid van werken door de monteur 
Uiteindelijk dient de verbinding in de vorm van een werkend en getest aansluitpunt te warden 
opgeleverd. Voor de plaatsing van dit aansluitpunt zijn vaak verschillende werkzaamheden nodig. Aan 
deze werkzaamheden kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

• Goede plaatsing en afwerking van bet aansluitpunt van de verbinding 
• Opruimen van rommel t.g.v. de aanleg 
• Het melden van eventuele gemaakte schade aan de contactpersoon 

1. 4 Flexibele bouding van de monteur naar de klant 
Bij bet bezoek van de monteur op een locatie kunnen er zaken voorkomen waarop de monteur van te 
voren niet op gerekend beeft. Voor een flexibele houding kunnen de volgende eisen worden gesteld: 
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• Professionele reaktie op vragen van de klant die niet direkt kunnen worden beantwoord 
• Probleemoplossende en klantgerichte werkwijze bij onvoorziene problemen in de aanleg 

Resultaatgebied: 
Verbinding aangelegd 

steunende activiteiten: Toepassen van specificaties op de onder, .., .., .., .., - -.. ;.., 0, i.,, .. i.,, 
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Speclflc■tlea 

I. Voc.-lichtiruz aan de klant 
2. Vriendeliikheid 
3. Nelheid van werken 
4. Flexibel reageren 
5. Juiste werkbon • . 
6. Juiste afspraalc • 
7. Voc.-bc.-eidina aerecd • 
8. Ondersteunina aan monteur • • 

J. Projecteren van de aangevraagde verbinding 
Verantwoordelijk: 
Projecteur 
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Inwlling van eisen voor deze activiteit: 
1.5 Produceren van de juiste werkbon voor de monteur 
M.b.v. de werkbon weet de monteur hoe en waar een bepaalde verbinding moet worden aangelegd. Een 
vlekkeloze aanleg van een verbinding staat of valt bij bet aanleveren van een foutloze werkbon voor de 
monteur. Er kunnen dus de volgende eisen worden gesteld aan dit onderdeel: 

• De projecteur dient een werkbon te produceren die alle infonnatie bevat die nodig is om een 
verbinding aan te kunnen leggen 

• De projecteur dient een werkbon te produceren die correcte gegevens bevat 
• De projecteur moet in staat zijn, zover mogelijk, om foutieve infonnatie op te hon te herkennen en 

te corrigeren. 

1. 8 Het geven van de goede ondersteuning aan de monteur bij onvolkomenheden 
Er kunnen bij de klant onvoorziene problemen optreden of fouten aan bet licht komen in de 
werkvoorbereiding. De monteur kan in dit geval kontakt zoeken met de projecteur. Aan dit kontakt 
kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

• De communicatie met de monteur dient door de projecteur met zeer hoge prioriteit te worden 
behandeld, omdat de klant 'wacht'. 

Resultaatgebied: 
Werkbon voorbereid 
Vragen van monteur beantwoord 

2. Het aanleveren van juiste ajspraak met de correcte bon 
Verantwoordelijk: 
Werkplanner 

Invulling van eisen voor deze activiteit: 
2.5/2 .6 Het leveren van de juiste werkbon en afspraken voor de monteur 
Hiervoor kunnen de volgende eisen worden opgesteld: 

• De werkplanner dient alle gegevens, noodzakelijk voor de aanleg, aan te leveren aan de monteur. 
• De werkplanner dient tijdig bepaalde uitzonderingen of wijzigingen aan te geven op de opdracht. 

2.7 Nagaan of de voorbereidende activiteiten volgens afspraak gereed zijn 
Het kan voorkomen dat er bepaalde voorbereidende werkzaamheden door andere afdelingen moet 
worden gedaan, voordat de uiteindelijke verbinding kan worden aangelegd. Bij bet nagaan of dit 
gebeurd is kunnen de volgende eisen worden opgesteld: 

• De werkplanner dient bij twijfelgevallen de verantwoordelijke afdelingen te raadplegen en adequate 
acties te ondememen bij afwijkingen 

2.8 Het geven van goede ondersteuning aan de monteur bij onvolkomenheden 
Er kunnen bij de klant onvoorziene problemen optreden of fouten aan bet licht komen in de 
werkvoorbereiding. De monteur kan in dit geval kontakt zoeken met de werkplanner. Aan dit kontakt 
kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

• De communicatie met de monteur dient door de werkplanner met zeer hoge prioriteit te worden 
behandeld, omdat de klant 'wacht'. 
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Resultaatgebied: 
Werkbonnen aangeleverd 
V oorbereidende werkzaamheden gecontroleerd 
Vragen van monteur beantwoord 

Vijfde contactpunt: gereedmelden van de verbinding 

Vcrwcrkcn van de BVG-melding 
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GercedmeldcnJ,. ,c/::::,::J-+---l Raadplegcn van l.---1._ Bewalcing van de 
ABBV voortgang 
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NB. activiteiten bij LNO-VV worden niet in beschouwing genomen 

Opstellen van de specificaties voor het op stellen van de BVG-brief 
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Ertra eisen Speciftcaties 
Individuele aandacht • • • • • 
Communicatie tijdens levering • • 
Bijsturen van de dienst • • 

Toepassen van specificaties op de ac tiviteiten: 
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Spcclficatic1 
I. Juistc (ll)ievc:rdatwn • 
2. Corrcctc hJnbenammg • 
3. Corrcctc hoogtc van kostm • 
4. Corrcctc ingangsdatwn • 
5. Corrcctc aansprcckpunt • 
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J. Bewaking van de voortgang van de lopende opdracht 
Verantwoordelijk: 
Orderbehandelaar 

InvuUing van de eisen in deze activiteit: 
1.1 Realiseren van de juiste opleverdatum van de verbinding 
Het is de taak van de orderbehandelaar om de ingeplande opdrachten op hun voortgang bij te houden. 
Het bijhouden van de voortgang is van belang omdat er een opleverdatum met de klant is afgesproken 
in de KO-brief. Overschrijding van deze datum kan dus worden opgevat als het niet nakomen van 
afspraken. Voor het bewaken van de voortgang kunnen dus de volgende eisen worden gesteld: 

• Orderbehandelaar moet de voortgang strict controleren en tijdig kunnen signaleren wanneer een 
opdracht dreigt uit te lopen. 

• Orderbehandelaar moet een overzicht hebben met richtlijnen voor de levertijden 
• Orderbehandelaar moet actie kunnen ondememen bij dreigende overschrijding van de levertijden 
• Orderbehandelaar dient tijdig een gereedmelding te geven aan LNO-VV 

Resultaatgebied: 
Afgesproken leverdatum gerealiseerd 

2. Raadplegen van ABBV, berekenen van kosten en versturen van de brief (Intra analoog) 
Verantwoordelijk: 
Orderbehandelaar 
Invulling van de eisen in deze activiteit: 
2.2 Ovememen van de correcte lijnbenaming 
De lijnbenaming is voor PTT Telecom en voor de klant het identificatie-attribuut voor de opgeleverde 
verbinding. De vermelde lijnbenaming op de BVG-brief moet dus de beoogde lijnbenaming zijn en mag 
geen fouten bevatten. Er kunnen dus de volgende eisen worden opgesomd: 

• De orderbehandelaar moet in staat zijn om afwijkende lijnbenamingen te kunnen herkennen 
• De orderbehandelaar moet incorrecte lijnbenamingen kunnen corrigeren 

2.3 Ovememen van de correcte hoogte voor de aanlegkosten en de maandelijkse huur 
Met behulp van het programma 'prijzen VV' kan de orderbehandelaar de prijzen voor de verbinding 
berekenen. Hiervoor gebruikt de orderbehandelaar de infonnatie over de centralegebieden en de 
postcodes van de A- en B-locaties. Er kunnen de volgende eisen gesteld worden aan deze berekening: 

• Orderbehandelaar moet in staat zijn om foute locaties te herkennen 
• Orderbehandelaar moet beschikken over de actuele klantinfonnatie 

2.4 Ovememen van de correcte datum van ingang voor de maandhuur 
Deze datum dient overeen te komen met de gemaakte afspraken met de klant 

• Orderbehandelaar dient een overzicht te hebben van de gemaakte afspraken met de klant, over de 
ingang van de maandhuur 

• Orderbehandelaar moet in staat zijn om onduidelijke afspraken over de ingang van de maandhuur te 
herstellen 

2.5 Ovememen van het correcte aanspreekpunt binnen PTT Telecom 
Indien de contractant vragen heeft over de oplevering van verbinding dient er direkt kontakt opgenomen 
te worden met de verantwoordelijke contactpersoon. Dit aanspreekpunt bij PTT Telecom dient overeen 
te komen met die van de KO-brief. Hieruit kunnen de volgende eisen worden opgesteld: 
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• Strikte controle van bet aanspreekpunt op de BVG-brief in vergelijking tot de KO-brief 

Resultaatgebied: 
BVG-brief verstuurd 

Opheffing van storingen 

Eerste contactpunt: Melding van de storing 

Opstellen van specificaties voor meldinf! ~ an de storing 
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Snec:ificaties 
1. Bcrcilcbaarhcid van mcdcwerk. • 
2. Goed aanncmen van storin2 • • 
3. Vriendcliikhcid naar ldant • • 
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1. Melding van de storing 
Verantwoordelijk: 
Medewerker meldingspunt 

Invulling van de eisen voor deze activiteit: 
1.1 Telefonische bereikbaarheid van de medewerker 
Hiervoor kan de volgende eis worden geformuleerd: 
• Het ten alle tijde bereikbaar zijn van het meldingspunt 

1.2 Efficiente aanname van de storing 
Het is van belang dat de medewerker zo efficient mogelijk de informatie aan de contactpersoon vraagt, 
om uiteindelijk de storing door te geven aan de VV-analist. Tevens dient de medewerker te reageren op 
de houding van de contactpersoon. Hiervoor kunnen de volgende eisen worden opgesteld: 

• De medewerker moet beschikken over een efficiente, standaard-uitvraag procedure 
• De medewerker moet de klant professioneel benaderen 

1.3 Vriendelijkheid in de benadering van de klant 
Hiervoor kan de volgende eis worden geformuleerd: 

• De medewerker moet beschikken over de juiste reaktietechnieken naar de klant 

Resultaatgebied: 
storing doorgegeven 

Tweede contactpunt: Uitvragen van de klant 

Invoeren en 
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Extra eisen Soecificaties 
Individuele aandacht * * * * * 
Communicatie tijdens opheffmg * * 
Biisturen van de dienst * * * 
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viteiten Toeoossen van de specificaties or, de acti 
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SDKlllcaties 
1. Snclheid VIID ondervrlll!Cll • 
2. Vricndclijkhcid naar lclant • 
3. Samenwcrlcing met lclant • 
4. Juiste storingsinfonnatic • 
S. Juiste conuctncrsoai • 

1. Doorgeven van de storing aan de W-analist 
Verantwoordeliik: 
Medewerker van meldingspunt 

Invulling van de eisen in deze activiteit: 
1 .4/1.5 Juiste storingsinfonnatie en juiste contactpersoon invoeren en doorgeven 
De medewerker van bet meldingspunt moet de aansturingsinfonnatie voor de VV-analist verzorgen. 

• Medewerker dient de juiste infonnatie aan de VV-analist door te geven 

2. Uitvragen van de klant over de storing 
Verantwoordeliik: 
VV-analist 

Invulling van de eisen voor deze activiteit: 
2 .1 Snelheid van uitvragen 
Om de storing zo snel en zo goed mogelijk op te beffen dient de uitvraagprocedure alle benodigde 
infonnatie op te leveren maar mag deze activiteit ook niet te veel tijd in beslag nemen. 

• VV-analist dient goed kontakt te bebben met de meldpunten voor extra infonnatie 
• VV-analist dient over een efficiente uitvraagprocedure te beschikken 
• VV-analist dient strikt om te gaan met de verstreken tijd 

2.2 Vriendelijkheid van de VV-analist 
Hiervoor kan de volgende eis worden geformuleerd: 

• De VV-analist moet beschikken over de juiste reaktietechnieken naar de klant 

2.3 Samenwerking met de contactpersoon in de uitvraagprocedure 
De contactpersoon moet bet gevoel bebben dat alles wordt gedaan aan de storing en dat hij alle 
infonnatie kwijt kan bij de VV-analist. Dit stelt eisen aan de aanvraagprocedure: 

• Open bouding naar de klant in de uitvraagprocedure 
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• Genoeg ruimte in de procedures en de systemen om alle relevante informatie van de klant in te 
vullen 

Resultaatgebied: 
Klant uitgevraagd 

Derde contactpunt: Feed back naar de klant 

Inplanncn 
van monteur 
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Snecificaties 
1. Duidelijke feedback • 
2. Juiste duur van atorina 
3. Juiste monteur 
4. Situatie van klant kcnnen • 
5. Flexibel reaaercn • 

Bcschrijven 
van de 
melding 

1. Feedback naar de klant over het verwachte verloop van de storing 
Verantwoordelijk: 
VV-analist 
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lnwlling van de eisen in deze activiteit: 
1.1 Duidelijkheid over de storingsopbeffing naar de klant 
In dit gesprek dient de klant duidelijkheid te krijgen over hij kan verwachten en wanneer de verbinding 
weer bersteld is. Dit stelt de volgende eisen: 

• De VV-analist dient de verwacbte duur en de benodigde werkzaamheden duidelijk over te brengen 
aan de klant 

• De VV-analist dient duidelijk uit te leggen waarom een opbeffing zo lang duurt 
• De VV-analist dient de klant op een professionele manier te benaderen 

1.4 Situatie van de klant kennen 
De VV-analist moet een duidelijk beeld bebben over bet belang van de verbinding voor de klant. De 
mate van detail van de feedbackinformatie en de snelheid van opbefling wordt hierdoor bemvloed. 

• De VV-analist moet de belang van de verbinding voor de klant weten 
• De VV-analist dient een overzicbt te bebben van de recente storingen bij de klant/verbinding 

1.5 Flexibiliteit van de VV-analist 
Tijdens bet geven van de feedback merkt de VV-analist of de contactpersoon genoeg informatie beeft 
gekregen. Indien de VV-analist merkt dat de contactpersoon later in bet proces nogmaals geinformeerd 
moet worden, moet dit mogelijk zijn. 

• De VV-analist tijdens de feedback open staan voor de wensen van de klant, m.b.t. de 
informatievoorziening. 

Resultaatgebied: 
klant voorgelicbt 

Toepassen van specificaties op de ondersteunende activiteiten 

QFD-vertaalslag 2(2) 
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1. Beschrijving van de melding 
Verantwoordelijk: 
VV-analist, detailanalist 
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Invulling van de eisen voor deze activiteit: 
1.2 Duidelijkheid over de duur van de storing 
Uit de beschrijving van de melding en de detailanalyse moet voor het belangrijkste deel kunnen worden 
opgemaakt hoe lang de storing duurt. 

• Bij de beschrijving en analyse van de storing dient aandacht te worden besteed aan de verwachte 
duur. 

Resultaatgebied: 
Melding beschreven 

2. lnplannen van de monteur 
Verantwoordelijk: 
Werkplanner 

Inwlling van de eisen voor deze activiteit: 
2.2 Duidelijkheid over de duur van de storing 
Het aantal vrije monteur is van grote invloed op de oplossingstijd van de monteurs. Dit stelt de volgende 
e1sen: 

• Werkplanner dient een duidelijk overzicht te hebben van de ingeplande monteurs 
• Werkplanner dient enige flexibiliteit in de planning te hebben voor spoedstoringen. 

2 .3 Aangeven wanneer de monteur verwacht kan worden 
• Werkplanner dient een overzicht te hebben van de toegestane opheffingstijden 

Resultaatgebied: 
Monteur ingepland 

Vierde contactpunt: Opheffing van de verbinding 

Opheffen 
van de 
storing 

I 
Aanleveren 

van de 
afspraak 
met bon 

Voorbcrciding 
van de 

storings
opheffing 

Opstellen van specificaties en activiteiten voor het opheffen van storing 
Deze specificaties/activiteiten/resultaatgebieden zijn gelijk aan die van het vierde contactpunt bij 
levering vaste verbindingen, waarin de VV-analist de rol van de projecteur heeft. 

Vijfde contactpunt: Gereedmelden van de storing 
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J. Gereedmelding van de verbinding 
Verantwoordelijk: 
VV-analist 

Inwlling van de eisen in deze activiteit: 
1.1 Vriendelijkheid van de VV-analist 
• Vriendelijke en open houding naar de klant 

1.2 Flexibel omgaan met de reaktie van de klant 
Tijdens de gereedmelding kunnen er zaken voorkomen waarop de VV-analist van te voren niet op 
gerekend heeft. V oor een flexibele houding kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

• Professionele reaktie op vragen van de klant die niet direkt kunnen worden beantwoord 
• Probleemoplossende en klantgerichte werkwijze bij onvoorziene problemen in de aanleg 

Resultaatgebied: 
Verbinding gereedgemeld 
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Snecificaties 
1. Vricndcliikhcid our de ldant • 
2 Flcxibcl rca11crcn OP ldant • 
3. Storinll op tijd 11crccd 
4. Corrc:ctc liinbc:namin11 

J. Bewaking van de voortgang van de storing 
Verantwoordelijk: 
VV-analist 

Inwlling van eisen voor deze activiteit: 
1.3 Storing opgeheven binnen afgesproken termijn 
Het is de taak van de VV-analist om de uitgevoerde storingsopheffing qua tijdsduur te controleren. 
Overschrijding van de opheffingsduur kan warden opgevat als het niet nakomen van afspraken. Voor 
het bewaken van de voortgang kunnen de volgende eisen warden gesteld: 

• De VV-analist moet de voortgang van de storing strikt controleren en tijdig signaleren wanneer een 
opheffing dreigt uit te lopen. 

• De VV-analist moet actie kunnen ondememen bij dreigende overschrijding 
• De VV-analist dient tijdig een gereedmelding te geven aan LDBC. 

2. Raadplegen van MM007 
Verantwoordelijk: 
VV-analist 

Inwlling van de eisen voor deze activiteit: 
2.4 Correcte lijnbenaming 
De lijnbenaming is voor PTT Telecom en voor de klant het identificatie-attribuut voor de gestoorde 
verbinding. Hiervoor kan de volgende eis warden geformuleerd: 

• De VV-analist moet afwijkende lijnbenaming kunnen herkennen. 

Resultaatgebied: 
Afgesproken termijn gerealiseerd 

Het behouden van de voorsprong 53 



Bijlage 10 Voorbeelduitwerking van een eis 

Gestelde eis: professionele reaktie van de monteur op vragen van de klant 
De situatie, dat de monteur vragen krijgt gesteld van de contactpersoon die de monteur niet direkt kan 
beantwoorden, komt geregeld voor. Het is van belang dat de monteur op deze vragen een goede reaktie 
heeft die de klant het gevoel geeft dat zijn opmerkingen serieus worden genomen. Dit vereist een 
professionele aanpak van de monteur. 
Uit deze eis kunnen verschillende alternatieven worden gegenereerd. Deze alternatieven zijn erop gericht 
om de monteur in staat te stellen om een goede reaktie te geven. 

Altematief 1 De monteur een opleiding geven over bet assortiment van PTT Telecom 
De vragen van de klant, die op het moment niet beantwoord kunnen worden door de monteur, hebben 
vooral betrekking op zaken die niet in het vakgebied van de monteur liggen. Het is bijvoorbeeld moeilijk 
voor een monteur om een antwoord te geven op technische vragen van randapparatuur. 
Voorstel: 
De monteur kunnen nog verder opgeleid worden op bet gebied van randapparatuur en andere 
communicatiefaciliteiten buiten vaste verbindingen. In deze opleiding wordt er nadruk op gelegd om 
deze informatie zo helder mogelijk naar de klant te communiceren. 
Voordelen: 
Een voordeel van deze opleiding is dat de monteurs meer all-round worden en, indien mogelijk, kleine 
werkzaamheden buiten het eigen vakgebied kunnen uitvoeren. Dit zal het denken in dienstverlening naar 
de klant verbeteren, ten nadele van het denken in pure technische verbindingen. 
Nadelen: 
Het kost al veel tijd en geld om de monteurs binnen het vakgebied van vaste verbindingen op de hoogte 
te houden over het vakgebied. Het is maar de vraag of deze extra inspanning voor de monteur veel 
gebruikt zal worden. Verder zal de opleidingstijd ten koste gaan van de beschikbare capaciteit voor de 
aanleg van verbindingen. 

Altematief 2 Monteur trainen op communicatie naar de klant 
Men kan er ook van uitgaan dat de monteur niet alle vragen van de klant kan beantwoorden. Het is dan 
echter wel van belang hoe de monteur in deze situaties reageert. Als de monteur bijvoorbeeld niet 
duidelijk uitlegt aan de klant wat hij zal doen met de vraag en waarom hij de vraag nu niet kan 
beantwoorden, kan de klant denken dat de monteur geen kennis van zaken heeft. Met alle gevolgen van 
dien. 
Voorstel: 
De monteur krijgt een training waarin hij beter leert omgaan met situaties bij de klant. M.b.v. oefenen 
in testsituaties en coaching, kunnen de monteurs leren om professioneel met vragen van de klant om te 
gaan zonder ze direkt te beantwoorden. 
Voordelen: 
De training kan er in resulteren dat de monteurs zich nog meer gaan beseffen wat er bij de klant speelt 
en welke belangrijke rol de monteurs spelen in de dienstverlening van vaste verbinding. Een ander 
voordeel is dat de presentatie van de monteurs, door de training, meer uniform wordt. 
Nadelen: 
In het verleden hebben er al verschillende cursussen plaatsgevonden voor de monteurs om de presentatie 
te verbeteren. Het kan dus problemen opleveren om de monteurs te motiveren voor de cursus en een 
leereffect te verwezenlijken. Verder kan de informatie van de cursus, zonder goede borging, na verloop 
van tijd weer afzwakken. 

Altematief 3 Creeren van een belpdesk voor de monteur 
lndien de monteur vragen krijgt, die hij niet direkt kan beantwoorden, kan het oplossing een zijn om 
direkt een medewerker binnen PTT Telecom te raadplegen voor het juiste antwoord/actie. Hierdoor 
krijgt de klant vrijwel direkt reaktie op zijn vraag of verzoek. 
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Voorstel: 
Creeren van een aanspreekpunt binnen verschillende afdelingen die de monteurs kunnen de 
ondersteunen bij vragen en problemen. Deze aanspreekpunten binnen de afdelingen hebben genoeg 
infonnatie binnen handbereik om snel actie te kunnen ondememen en behandelen de verzoeken van de 
monteur met zeer hoge prioriteit. De monteur beeft verder de beschikking over een lijst waarop de 
aanspreekpunten voor welke produkten staan vermeld. 
Voordelen: 
De klant merkt duidelijk dat er direkt actie wordt ondemomen op zijn verzoek, wat bet gevoel geeft dat 
hij serieus wordt genomen. Verder kan bet direkt raadplegen van medewerkers voor problemen bet 
besef doen groeien wat er speelt bij de klant. Ook zal dit een positieve invloed bebben op de 
samenwerking tussen de afdelingen. 
Nadelen: 
Het kan veel extra capaciteit kosten om een aanspreekpunt vrij te maken binnen de verschillende 
afdelingen. Het aanspreekpunt moet namelijk bereikbaar zijn en direkt tijd vrij kunnen maken om de 
vraag te beantwoorden. Verder kan bet voorkomen dat in geval van complexe problemen er niet 
gereageerd kan worden en dat de aanspreekpunten van verschillende afdelingen moeten samenwerken. 

Vergelijking van de alternatieven 

Hoog rendement 

• Altematief2 

• Altematief 1 

• Altematief3 

Laag rendement 

Uit de vergelijking kan worden geconcludeerd dat alternatief 2 bet meest aantrekkelijk is. 
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Bijlage 11 Uitwerking van de resultaatgebieden 

Fwlctie RaultaatHbieden 
Verlcooer Advics aan de klant 

Adviscur GeV111JU>d advics 2ebonoreerd 

Orderbehandelaar Foute aan'Yral!CII hcrsteld 
Dead-line Venturini! KO-brief7 LNO-VV 2erealiseerd 
KO-brief verstuurd 
Afacsnroken lcverdatum 2erealiseerd 
BVG-briefverstuurd 

Proiecteur Aaiviteitcn iru?eoland 
Werlcbon voorbereid 
Vra2en van monteurs beantwoord 

Werknlarmer Afimr-lw< met . izemaalct 
Plarmin2 ODl!csteld 
Werlcbonnen lUlnoe)cverd 
Voorbereidende werkzaamheclen 2econtrolecrd 
Vraizen van monteur beantwoord 

Monteur V erbindin2 aan2Cle2d 
Medewerlcer meldin2 Storin2 door2e2even 
VV-analist Klant uit2evraa2d 

Klant voor2elicht 
Meldin2 bcschreven 
Werlcbon voorbereid 
Vragen van monteur bcantwoord 
Oohcffin2 2erced2emcld 
Af2csproken termiin 2crealisccrd 

W erlcolarmer Monteur inoenland 
W erlcbonnen aan2eleverd 
Vra2en van monteur bcantwoord 

Monteur Storin2 002chcven 
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