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M E E R BELANG H E C H T E N AAN GOEDE RELATIE

De klant:van koning
naarinspirator
Dewatennarktisheviginbeweging.Hetverlangenvansommigewaterbedrijven naarprivatisering
vandemarktmetbijbehorende marktwerking,jusiesomgrotere(Europese?)marktspelerstewordenen
destapnaarmulti-iitilitybedrijveuzijn hiervanvoorbeelden.Eénvandegcvolgenisdatwaterleidingbedrijven klantgerichtermoetengaan handelen.Ditwordtmedeingegevendoordekritischerwordende
consumentdiewaarvoorzijngcld wilzienenhetstrevennaareenpositie/imagoalsleveranciervan
gezondenveiligdrinkwater.Maarhoebouwje klantgerichtheidopbinnendeorganisatie?Hetopleidenvanhetpersoneeliu(beter)klantgerichthandelen iseenbelangrijke mogelijkheid. W/atmoeternog
mcergebeuren?DouwevanDijkvanMSRConsultingGroupprobeertdievraagtebeantwoorden.
Eenwaterleidingbedrijfdat structurele
maatregelen ophetgebied van klantgerichtheid wilrealiseren,zalaan verschillende
zaken aandacht moeten besteden. Het
bedrijf moet eengoedinzicht hebben inde
behoeften en wensen ende tevredenheid
vandeklant.Viaenquêtesen klachtenregistraties kanmen hiervan een idee krijgen.
Hetwaterleidingbedrijf zalookeengoed
inzicht moeten krijgen indemate waarinde
eigenorganisatie aan klantgerichtheid doet.
Viabijvoorbeeld de'klantgerichthcidsbarometer'kan men dezediagnose uitvoeren.
Dit iseenvragenlijst waarmee organisaties
hun 'werken aan klantgerichtheid' kunnen
vergelijken met andereorganisaties. Het
instrument isdoorMSRConsulting Group
insamenwerking met Intermediair in het
voorjaar van 1995geïntroduceerd. Het
werken aan klantgerichtheid moeteenintegraalonderdeel vanhet organisatiebeleid
vormen.Het management zalmet betrekking tot klantgerichtheid een inspirerende
en motiverende leiderschapsrolmoeten
vervullen.Decontacten tussen deklant en
deorganisatie zullen moeten voldoenaande
verwachtingen vandeklant. Klantgerichtheid moet tenslotte een integraal onderdeel
zijnvandeHuman ResouceManagement
(HRM)instrumenten. Bijwervingenselectie,het functioneringssysteem (begeleiden
en beoordelen) en het opleiden vanmedewerkerszalklantgericht werken aandeorde
moeten komen.

Randvoorwaarden
Uitdezeopsomming valtop temaken
dathet opleiden vanpersoneel belangrijk,
maar nietafdoende is.Opleiden heeft alleen
zinalsaanderandvoorwaarden vaneen
klantgerichte organisatie voldaan wordt.De
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hiervoor genoemdepunten vormen een
aantal vandeze randvoorwaarden.
Zomoeten leidinggevenden eenvoortrekkersrol vervullen en hetgoede voorbeeld
geven.Hierdoor kunnen zij medewerkers
diegetraind zijn om klantgericht tehandelenbeter begeleiden,omdat demedewerkers
ervaren dat hun leidinggevende hetzelfde
doelnastreeft. Bijhet wervenen selecteren
vanpersoneel ishet belangrijk dat eenorganisatie het profiel vooreenvacaturegoed
samenstelt.Menkanaan klantgerichtheid
eenbelangrijke plaats toekennen. Kandidaten test men vervolgens opdemate waarin
zij klantgericht kunnen en willen optreden.
Ookbijbegeleidingen beoordeling van
medewerkers kanmen klantgericht handelen alscriterium meelaten tellen.

Opleiden en klantgerichtheid
Bijopleiden zijn erdrie aandachtsvelden.
Het betreft kennis,inzicht en vaardigheden.
Iemand heeft bijvoorbeeld kennisvanklantgerichtheid alshij methoden om klantwensen-en behoeften teanalyseren kent.Door
opleiding kan hij dezekennis verwerven.
Ookkandezepersoon (ofeenafdeling) door
opleiding inzicht verwerven in hoehijdeze
gegevenskanverwerkenterverbeteringvan
hetdienstenaanbod vanzijn organisatie.
Klantgericht handelen uit zich onder
andere ingedragsvaardigheden. Deze vaardigheden zijn trainbaar.Simulatie-en
rollenspellen kunnen, aldan niet met videoopname,aan hetgewenste klantgericht
gedragbijdragen. Het isbelangrijk omvan
tevoren duidelijke criteria vasttestellen
overwat men ondergewenst klantgericht
gedragverstaat.Doorhetopstellenvaneen
klantgerichtheidsprofiel kan men hierop
zicht krijgen.

Integrale benadering
Alsmen alsorganisatie een verbeteringstraject omtrent klantgerichtheid wil
doorvoeren,verdienteen integrale benaderingdevoorkeur. Het thema zaldanoptimaaldoordemedewerkers van eenorganisatieuitgevoerd worden.Deintegrale benaderingziet eralsvolgt uit:
Eerststelt meneenadviesop.Omeen
klantgerichte organisatie teworden ofom
dit teperfectioneren zullen deeerder
genoemde randvoorwaarden nader worden
uitgewerkt. Methoden om klantgerichtheid
teintegreren binnen organisatiesystemen
komen hier aandeorde.Zonodigkaneen
extern adviesbureau hierbij ondersteunen.
Danworden leidinggevenden enmedewerkersgetraind in deaspecten vanklantgerichtheid enklantgericht(er) handelen.
Daarna volgtdebegeleiding, intern door
leidinggevenden ofextern dooreen
advies(trainings)bureau. Het gaat ernu om
datgeleerde kennis en vaardigheden
gebruikt (blijven) worden.Alsgeen begeleidingplaats vindt, ishet waarschijnlijk dat
opgedanekennis en vaardigheden afnemen,
zodat men weeropnieuw kan beginnen. Het
isbeter omvan tijd tot tijd deaspecten van
klantgerichtheid opverschillende wijzen
door tenemen.
Gezamenlijk hebben dezedrie methoden het meesteeffect. Zezullen ineen
bepaaldeverhouding totelkaar verzorgd
dienen teworden.Dit kanvan organisatie
tot organisatie verschillen.Alseen organisatieervoorkiestslechtséénvan dezemethoden tehanteren,zalhetrendement ervan
geringer zijn dan alsintegraal vandezedrie
methoden gebruik wordt gemaakt.

De klant als inspirator
Het werken aan klantgerichtheid gaat
degeheleorganisatie aan. Klantgerichtheid
isbovenaleen kwestievanmentaliteit.Als
eenorganisatie en haar medewerkers de
instelling hebben omzich mede telaten
leiden,ofbeter:telaten inspireren doorde
wensen enbehoeften vandeklant, draagt
dit bijaaneengoederelatie met die klant.
Dezevoeltzicherkent enzaleerder gebruik
blijven maken vandedienstenvan
betreffende organisatie.Het loontdus om
klantgerichtheid eenintegraal onderdeel
vandeorganisatiecultuur telaten uitmaken.
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