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Samenvatting
Faciliteiten op maat
Binnen het Ministerie van LNV zien we als belangrijke ontwikkeling dat de mate van relatieve
zelfstandigheid van directies ten gevolge van integraal management/verzelfstandiging nog wat
zal toenemen, vooral wat betreft de organisatie van de eigen werkzaamheden. Voor het
werkgebied informatievoorziening geldt als uitwerking van de FD-missie "voor LNV de best
., mogelijke informatievoorziening op de economisch meest voordelige wijze tot stand brengen".
Binnen de Facilitaire Dienst wordt hard gewerkt om de nieuwe organisatie vorm en inhoud te
geven.
Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van "klantgerichtheid": meedenken met de klanten,
anticiperen op hun behoeften en snelle, accurate service. Het Voice of the Customer (VoC)
project geeft de handvaten om deze klantgerichtheid inhoud te geven.
Doel en scope project
Doel van dit project is om het vanuit het klantenperspectief geformuleerde kwaliteitsniveau van
de produkten en diensten van FD-lnformatica blijvend omhoog te brengen. In dit project wordt
specifiek gekeken naar de produkten en diensten geleverd door FD-TFDL afdeling
Informatietechnologie tb.v. de ondersteuning van de rekencentra van LNV. Tevens wordt in dit
project getoetst of de VoC methode geschikt is voor de Facilitaire Dienst als instrument voor
kwaliteitsverbetering en -bewaking van de dienstverlening.
Methode
De 'Voice of the Customer" methode bestaat uit vier fasen:
1. Kwalitatieve analyse: in workshops met klanten worden wensen en eisen (klantwaarden) in
kaart gebracht
2. Kwantitatieve analyse: met behulp van interviews worden deze klantwaarden gekwantificeerd
om te kunnen komen tot een prioriteitstelling
3. Aktieformuiering: op basis van deze prioriteitstelling worden aktieplannen ter verbetering van
de dienstverlening opgesteld
4. Implementatie: de aktieplannen worden geïmplementeerd en met de klanten wordt de
voortgang afgestemd
Resultaat
Met dit project heeft FD-I inzicht gekregen in de wensen en eisen van de klanten, het huidige
niveau van dienstverlening zoals de klanten dat ervaren en concrete akties opgesteld die nodig
zijn om deze kwaliteit te verbeteren. De deelnemende klanten waren zeer tevreden over de
resultaten van het project ("Met een relatief beperkte inspanning is veel resultaat behaald"). De
klanten zullen natuurlijk pas echt tevreden zijn als de geformuleerde akties daadwerkelijk het
gewenste effect opleveren.
De belangrijkste aktieplannen richten zicht op:
• helpdesk (bereikbaarheid, statusmelding en sneller doorgeven gevonden problemen)
• inkoop (levertijd en status van bestellingen, correcte nota's voor onderhoud en snellere
fakturering)
• informatievoorziening (systeembeheerdersdagen, workshops en cursussen)
• doorberekeningsmodel en schriftelijke afspraken
• ondersteuning en advies bij calamiteiten bij klanten (ruimte, apparatuur en personeel)
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Evaluatie VoC methode
• De VoC methode is zeer geschikt om de huidige kwaliteit en het door de klanten gewenste
niveau van de dienstverlening te meten.
• Met deze methode is het mogelijk om in betrekkelijk korte tijd veel informatie te verzamelen
en concrete akties te definiëren die passen bij de behoeften van de klant.
• Uitvoering van een VoC project vraagt om investering van de klanten (in tijd). De klanten
krijgen uitgebreid de gelegenheid om aan te geven wat er verbeterd moet worden in de
dienstverlening. Deze methode schept daardoor hoge verwachtingen bij de klanten, die wel
moeten worden waargemaakt! Voorlichting en communicatie naar klanten over
geïmplementeerde verbeteringen is hierbij essentieel. In het implementatieplan wordt hier
aandacht aan besteed (door statusmelding lopende akties, artikelen in de VIA en
terugkoppelsessies met de klanten).
• VoC is geen strakke methode, maar flexibel in te richten (tools en methoden naar behoeven
te gebruiken).
• De haalbaarheid van de geplande akties behoeft, zeker bij kleinere organisatie, wel de
nodige aandacht.
Aanbevelingen
Het Voice of the Customer project bepaalt het door de klanten gewenste kwaliteitsniveau van de
diensten, dat door middel van de aktieplannen bereikt moet worden. Door op gezette tijden
(bijvoorbeeld één of tweemaal per jaar) opnieuw te meten hoe de klanten denken over de
kwaliteit van geleverde diensten kan steeds een beeld gevormd worden van de progressie.
Hiervoor is de questionnaire die tijdens het project wordt gemaakt een uitstekend hulpmiddel.
De Voice of the Customer methode is uitstekend geschikt voor gebruik binnen het Ministerie van
LNV, De aanbeveling is dan ook om deze methode op andere plaatsen binnen de organisatie toe
te gaan passen voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Bij het streven naar continue verbetering wordt een VoC project een proces dat een vast
onderdeel is van de veranderingsprojecten binnen de eigen organisatie. Het betrekken van
klanten hierbij moet eerder regel zijn dan uitzondering. In dit kader wordt aanbevolen om een
'Klantenadviesgroep' te formeren, die regelmatig bij elkaar komt om het gevoerde beleid, de
geleverde diensten en de voortgang van de verbeteringsakties te evalueren. De nu opgebouwde
relatie met de 4 klanten, die in dit project hebben meegedaan, kan een goede basis vormen. De
eerste terugkomdag met deze klanten op 1 december a.s. kan hiertoe een aanzet zijn.

FD-Informatica
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Inleiding

Wat vinden onze klanten nu eigenlijk van onze produkten en diensten en waar liggen hun
prioriteiten?
Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten en het aanbod van onze
produkten en diensten op het gewenste niveau te brengen, heeft FD-Informatica het "Voice of
the Customer" project (VoC) uitgevoerd.
De VoC methode, ontwikkeld door Digital, heeft als uitgangspunt om te redeneren vanuit de
klant, samen mèt de klant te kijken wat deze nodig heeft, waarna vervolgens intern conclusies
kunnen worden getrokken m.b.t. te ondernemen akties.
FD-informatica biedt een breed scala aan produkten en diensten. In dit eerste VoC project is
een specifieke verzameling produkten en diensten bekeken. Als de VoC methode voldoet, is het
de bedoeling in volgende projecten de scope uit te breiden met andere produkten en diensten,
mogelijk tot het volledige pakket van FD-Informatica wordt gedekt. Dit project is uitgevoerd door
FD-TFDL afdeling Informatietechnologie, waarbij is gekeken naar de produkten en diensten t.b.v.
de ondersteuning van de rekencentra van LNV.

Doelstelling
Doel van dit project is om het vanuit het klantenperspectief geformuleerde kwaliteitsniveau van
de produkten en diensten van FD-Informatica blijvend omhoog te brengen. In dit project wordt
specifiek gekeken naar de produkten en diensten geleverd door FD-TFDL t.b.v. de ondersteuning
van de rekencentra van LNV. Tevens wordt in dit project getoetst of de VoC methode geschikt is
voor de Facilitaire Dienst als instrument voor kwaliteitsverbetering en -bewaking van de
dienstverlening.

Aanpak
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door:
• inzicht te krijgen in eisen en wensen van de klant (formuleren van klantwaarden)
• beter zicht te krijgen op de door de klant aangegeven prioriteitstelling
• concreet -met de klanten afgestemd- aktieplan om te komen tot betere produkten en diensten
en vervolgens daadwerkelijke implementatie
Klanten kunnen door het VoC project:
• invloed uitoefenen op de kwaliteit van de produkten en diensten van FD-i
• met andere klanten van gedachten wisselen over kwaliteit

•

duidelijk krijgen wat ze van FD-! kunnen verwachten en waar ze recht op hebben

•

de beschikking krijgen over een methode die wellicht ook binnen de eigen organisatie
toegepast kan worden

Betrokkenen
Opdrachtgever is de I-staf van de Facilitaire Dienst, binnen dit project vertegenwoordigd door
J. van den Born.
De projectgroep bestaat uit:
J. v.d. Born
(FD-TFDL, vertegenwoordiger opdrachtgever)
R. v.d. Nieuwendijk
(FD-TFDL, produktspecialist)
M. van Buitenen
(Digital, methodische begeleiding)
J. de Lange
(FD-TFDL, projectleider)
FD-Informatica
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De essentiële input voor dit project werd geleverd door vertegenwoordigers van de volgende
klanten: de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL), de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO), de Produktschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) en
Bureau Heffingen.
Bij de workshops met de klanten waren tevens enkele medewerkers van FD-TFDL betrokken,
die geen deel uitmaakten van de projectgroep Aan de aktieplanning workshop is door
medewerkers van FD-TFDL en een medewerker van het ICA meegewerkt.

Rapportage
Informatievoorziening over het VoC-project wordt op diverse wijzen aan klanten en medewerkers
van de FD gegeven. Er zal een artikel worden geplaatst in Met Name over de methode die voor
het project is gehanteerd. In de VIA van oktober '95 zal aan al onze klanten informatie over de
inhoud van het project en de reeds verbeterde produkten/diensten worden verstrekt. De
deelnemende klanten ontvangen het implementatieplan en een statusmelding van de lopende
akties. In september wordt er een colloquium voor FD-I medewerkers georganiseerd over het
project. Het voorliggend rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de ervaringen met de
VoC methode, beschrijft het implementatieplan en evalueert het project. Dit rapport is bedoeld
voor de deelnemende klanten, de opdrachtgever en FD-I medewerkers.
Naast dit rapport zijn gedurende het project de volgende documenten opgeleverd:
Document
Circulaire 'Voice of the Customer1 project
Notitie voorbespreking met klanten
Presentatie aanpak, methodes en technieken
Verslag van de openingsbijeenkomst
Verslag van de klantenworkshop met LBL, PVE en Bureau Heffingen
Verslag van de klantenworkshop met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Verslag van de consolidatieworkshop
Questionnaire
Resultaten interviews
Questionnaire statements met commentaar uit workshops en interviews
Presentatie aktieplannen (ten behoeve van afsluitende bijeenkomst)

Opleverdatum
20/04/95
15/05/95
01/05/95
22/05/95
24/05/95
01/06/95
08/06/95
14/06/95
22/06/95
22/06/95
30/06/95

Indeling van dit rapport
Hoofdstuk 2 geeft een kort overzicht van de VoC methode en geeft informatie over de gebruikte
hulpmiddelen. In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde activiteiten en de persoonlijke bevindingen
beschreven. Hoofdstuk 4 bevat het implementatieplan voor de uit te voeren akties ter
verbetering van onze produkten en diensten. Aangezien dit VoC project geen eenmalig project
dient te zijn, maar in feite een continu proces, wordt in hoofdstuk 5 een voorstel gedaan om te
komen tot meer gestructureerd klantbeheer - continue kwaliteitsverbetering. In hoofdstuk 6
worden het project en de VoC methode geëvalueerd, conclusies geformuleerd en aanbevelingen
gedaan. Een samenvatting van de resultaten van de interviews en de gepresenteerde
aktieplannen zijn als bijlage opgenomen. Teven is een beschrijving van het hulpmiddel 'House of
Quality' toegevoegd.

FD-Informatica
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Introductie VoC Methode

Zoals geïllustreerd in onderstaand figuur bestaat een VoC project uit 4 fasen. Deze fasen worden
hieronder kort toegelicht.
1 : Kwalitatieve analyse
Beter

Nieuw

ID

Blijven |

>

°1

2: Kwantitatieve analyse

Workshop met klanten

Fig. 1 Schematisch overzicht van de 4 fasen in een VoC project

Voorbereiding
Alvorens te beginnen met fase 1 wordt bepaald met welke klanten het project wordt uitgevoerd.
Die klanten moeten zorgvuldig geselecteerd worden om een representatief beeld van het
klantenveld te krijgen. Per klant worden 2 contactpersonen gevraagd, die de klant
vertegenwoordigen op de plenaire sessies en zorgen voor terugkoppeling binnen hun
organisatie. Aan de workshops nemen, naast de contactpersonen, nog een aantal klantvertegenwoordigers deel, om een zo volledig mogelijk beeld van de klant te krijgen. Het aantal
vertegenwoordigers per klant zal o.a. afhankelijk zijn van de grootte van de klant-organisatie.
Verder is de uitleg van de keuze van produkten en diensten die met het project bekeken worden
van belang. Het moet voor de klanten duidelijk zijn dat de verbeteringsakties met name op die
produkten en diensten zijn gericht. Zaken die de klanten inbrengt die buiten deze 'scope' vallen
kunnen echter niet genegeerd worden: deze moeten desnoods aan andere afdelingen worden
doorgespeeld ter verdere opvolging.

FD-Informatica
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1. Kwalitatieve analyse
Tijdens de kwalitatieve analyse wordt, in workshops met vertegenwoordigers van de
deelnemende klanten, gevraagd naar produkten/diensten die:
- verbeterd kunnen worden
- nieuw ontwikkeld moeten worden
- behouden moeten blijven.
Dit gebeurt volgens de metaplan-methode: deelnemers schrijven hun mening direct op kaartjes
die vervolgens gegroepeerd worden in categorieën.
De resultaten van de workshops worden geconsolideerd in een questionnaire met meetbare
klantverwachtingen. Daarin kunnen stellingen voorkomen als:
- De doorberekeningswijze van geleverde ondersteuning is een doorzichtige afspiegeling van de
gevraagde ondersteuning.
- Ik krijg na aanmelding van mijn probleem binnen 24 uur bericht over de status ervan en daarna
gebeurt dit minimaal eens per week.
- Tijdens kantooruren (08:30-17:30) is mijn leverancier telefonisch goed bereikbaar zonder veel
doorschakelen.
2. Kwantitatieve analyse
Tijdens de kwantitatieve analyse worden de vertegenwoordigers van de klanten geïnterviewd
aan de hand van de questionnaire. Bij elke klantverwachting wordt gevraagd naar het belang nu
en in de toekomst en naar de prestatie van de dienstverlener (in dit geval FD-TFDL) en van
'concurrenten'. Zowel het belang als de prestatie wordt aangegeven op een schaal van 1 - 5,
waarbij 1 een lage waardering en 5 de hoogste waardering is (en een 0 wanneer de vraag niet
van toepassing is). Deze kwantitatieve analyse geeft inzicht in de prioriteiten van de klant.
Op basis van deze resultaten stelt FD-TFDL per klantverwachting haar eigen doel, ook weer op
een schaal van 1-5. Hoe groter het verschil tussen het gestelde doel en de door de klanten
aangegeven prestatie, des te belangrijker is het iets aan de betreffende klantverwachting te
doen. Dit geeft dus een prioriteitstelling voor FD-TFDL.
3. Aktieformulering (9-staps aktieplanning)
In deze fase gaat FD-TFDL intern met de resultaten van de kwantitatieve analyse aan de slag,
om een gedegen aktieplanning op te stellen. Per klantverwachting (of een groepering hiervan)
wordt een probleemanalyse gemaakt (oorzaken, gevolgen) en worden akties, doelstellingen en
prioriteiten geformuleerd. Per aktieplan wordt ook aangegeven wie de verantwoordelijke
eigenaar is.
De resulterende aktieplannen worden wederom in een workshop met de deelnemende klanten
afgestemd.
4. Implementatie
De akties uit de vorige fase worden geïmplementeerd. Na verloop van tijd worden de klanten
weer bij elkaar geroepen om te kijken wat ze van de verbeteringen gemerkt hebben en of ze er
tevreden over zijn.
De VoC methode is in feite een continu proces. Na het initiële project om het op gang te
brengen, vindt periodiek overleg met de klanten plaats (bv. 2 maal per jaar). Daarmee kan met
een relatief beperkte inspanning bij de klanten getoetst worden hoe de kwaliteit van de
produkten/diensten wordt ervaren en hoe de veranderingen die zijn doorgevoerd hebben
uitgewerkt.

FD-Informatica
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Activiteiten: bevindingen en resultaten

Hieronder worden de uitgevoerde activiteiten besproken, zoals beschreven in het projectplan.
Per activiteit worden de persoonlijke bevindingen weergegeven. Fase 4 (Implementatie) is geen
onderdeel van het hier beschreven VoC project. In dit project wordt het implementatieplan
opgeleverd en de daadwerkelijke implementatie zal in een vervolgproject worden uitgevoerd.
Onderstaand figuur geeft schematisch de doorloop van het project weer:

Fase 1

LBL

O

Bureau
Heffingen

O

PVE

O

Fase 2 ^ J a s e 3 ^ Fase 4^

n

I \

Voorbereiding Opening
17/5

Workshops Consolidatie Interviews AktiePresentatie
19/5,30/5 7/6
planning 30/6

Fig. 2 Schematische weergave projectdoorloop

Fase 0: Voorbereiding
Selectie klanten, planning activiteiten, voorbesprekingen klanten
Het project is half april van start gegaan. In de voorbereidende fase is bepaald welke produkten
en diensten in dit project zouden worden bekeken. In dit project zijn de rekencentra als de
doelgroep gekozen en is gekeken naar alle produkten en diensten die aan deze doelgroep
worden geleverd. Vervolgens zijn klanten geselecteerd en hebben voorgesprekken
plaatsgevonden, waarbij ook de accountmanagers /technisch adviseurs van FD-TFDL betrokken
waren, die regelmatig contact hebben met die klant. Bij de selectie van de klanten speelden de
volgende aspecten een rol: grootte en werkterrein, strategisch belang, representativiteit,
onderlinge relatie klanten en de aard van de relatie tussen FD-I en klant. De gevraagde klanten:
DLO, LBL, Bureau Heffingen en PVE waren allen bereid om aan dit project deel te nemen. LBL
en Bureau Heffingen waren extra geïnteresseerd in dit VoC project, omdat er soortgelijke
projecten binnen hun organisatie liepen. De projectgroep meent met deze klanten een
representatief beeld van de doelgroep systeembeheerders / hoofden rekencentrum te kunnen
krijgen. Van iedere klant zijn 2 medewerkers gevraagd als contactpersoon voor hun organisatie
op te treden.
Het blijkt noodzakelijk om voor deze voorbereidingsfase ruim de tijd uit te trekken (minimaal 3
weken) om de eerste gesprekken te kunnen voeren, rekening houdend met klanten die niet mee
kunnen doen, etc. In dit project was de doorlooptijd van deze fase 4 weken, i.v.m. vakanties.

FD-Informatica
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Fase 1: Kwalitatieve analyse
Plenaire openingsbijeenkomst (17 mei, Vz dag)
De openingsbijeenkomst van het project werd bij Bureau Heffingen gehouden. Het doel was:
• kennismaking deelnemende organisaties en inventarisatie verwachtingen van de deelnemers
• toelichting doelstelling en planning van het project
• afstemmen projectinhoud en maken vervolgafspraken
Bij de inventarisatie van verwachtingen werd o.a. op kaartjes geschreven:
- Optimalisering samenwerking en wederzijdse kennisoverdracht
- Betrouwbare indicatie aan de FD wat ze wel en niet moet doen
- Indirect: verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van de eigen organisatie
- Klant is koning!
Afgesloten werd met het inplannen van de data voor de consolidatiebijeenkomst en de
afsluitende bijeenkomst. Door deze data zo vroeg vast te leggen worden agenda-problemen
voorkomen. Bovendien geeft dit extra druk en stimulans om de voorgenomen planning te halen.
Klantenworkshops
Het doel van deze bijeenkomsten is om inzicht te krijgen in de eisen en wensen van de klanten
en daarbij een eerste indicatie van de prioriteitstelling van de klanten te krijgen. Deze
bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats op locatie van de klant. Bij het uitnodigen van de
deelnemers (via de vaste contactpersonen) is het belangrijk te letten op de samenstelling van de
groep (goede verhouding van hoofden rekencentra en systeembeheerders bijvoorbeeld). Ook de
vertegenwoordiging van de eigen organisatie behoeft enige aandacht: naast vertegenwoordigers
uit het projectteam (voor de leiding van de dag) is het belangrijk om ook deelnemers te zoeken
die kennis hebben van de deelnemende klanten en hun problemen.
Bij de inventarisatie van de eisen en wensen van de klanten wordt gebruik gemaakt van kaartjes,
waarop de deelnemers de antwoorden schrijven op de volgende drie vragen:
1. Wat moet er verbeteren in de dienstverlening aan rekencentra?
2. -Wat moet er vernieuwen (innovatie, toekomstgericht) in de dienstverlening aan rekencentra?
3. Welke produkten en diensten moet FD-Informatica handhaven?
Wanneer de deelnemers 'stilvallen' is het zinvol een vraag te stellen als "Wanneer en waarom
had u voor het laatst problemen/was u blij met FD-I?" De deelnemers werd -na toelichting van de
kaartjes- gevraagd de resultaten in categorieën in te delen. Toen op deze manier de drie vragen
waren afgehandeld werd gevraagd de belangrijkste items te voorzien van stickers, als eerste
indicatie van prioriteit.
Klantenworkshop 1: LBL, PVE en Bureau Heffingen (19 mei, 1 dag)
Omdat drie van de vier klanten afzonderlijk niet meer dan 2-4 deelnemers konden afvaardigen
werd besloten om voor hen één gezamenlijke klantenworkshop i.p.v. drie aparte te organiseren
in Utrecht bij LBL. Het totaal aantal deelnemers van deze drie klanten was acht. De kaartjes van
de klanten konden uit elkaar worden gehouden door gebruikte maken van verschillende kleuren.
Klantenworkshop 2: DLO (30 mei, 1 dag)
Bij C-DLO in Wageningen werd met 7 deelnemers van verschillende DLO instituten een
separate klantenworkshop georganiseerd. Voor alle kaartjes van de DLO deelnemers werd één afwijkende- kleur gekozen, zodat tijdens de consolidatie workshop die hierop zou volgen steeds
duidelijk zou zijn waar een bepaalde opmerking vandaan kwam.
Totaal aantal kaartjes uit de klantenworkshops:
'Beter' 'Nieuw'
'Blijven'
PVE, Bur. Hef., LBL 57
21
25
DLO
35
20
18
Totaal
92
41
43
FD-Informatica
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"VoorbneUeii van opmerkingen uil de klantenworkstiops
Wcil moei tn verhetaten in da diotulvarloninti. urn mkencrnlm?
"I Itiklitje doorbufükuningswij/o deugt niot, du/o moot door/iohtitjef"
"I aktur*!iin<|Ki»oIIot vurwuikon"
"Beroikbaarhoiil buiten rondhuio kanlouminn"
• "Vioogti|t1icj bokoud maken van gevonden problemen, met pau ah; wij bellen!"
W;ü mooi Of vombiiwon m t/n tikmstvailtminy ,W/J mkmcontm?
"üroloro rol als intoiinodiair: parti|t;n bij elkaar brengen"
"Van luchnid naar diondvnrtennrs"
• "Infortiialiomakolaarü en udvii-.uij.rr,"
"Inlumo voorlcjanysbewukiiuj van mldaandc problemen on aktkx."
Wolko riiünutvn moot I l)-ln1onn<iticn iiimiiltavrii"''
• "Advisering'
- "Helpdesk"
- "Standaardisatie op hard- en software"
- "Software installatiesets"
Consolidatie workshop (7 Juni, V* dag)
Do tusullaton van beide klanlonworkahopa /ijii tijdens dr) consohdatioworkshop üamonrjovoorjd
on plenair bosprotoi. Hol dool van «Jo/.u biiuunkomst wat»:
• uitwit.su.fMi on aanvullen van inloiiiidtiu diu voi/amekl ib tijtlonr. do klantonworkshopa
- komon lof tit*ri tiooon'iolidoordu ;,ot van tjotfevuir, al:; baas voor du te makon quoötionnairo.
I liotondor lioll u oon folo aan diu jjunomutt wuid lijdoiw» du c:ons;olidaliebijoonkom;»i;
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De deelnemers kregen tijdens deze workshop de gelegenheid de gegevens over en weer toe te
lichten en aan te vullen. Hierna werden de kaartjes van alle klanten opnieuw gegroepeerd zodat
er een goede basis ontstond voor de hierna te maken questionnaire. Om de deelnemers een
idee te geven van hoe dat samenstellen van de questionnaire in zijn werk gaat, werden aan het
eind van de bijeenkomst een aantal questionnaire stellingen geformuleerd.
In de evaluatie van deze bijeenkomst vroegen enkele klanten zich af of FD-TFDL deze
consolidatie niet zelf had kunnen doen. Andere deelnemers deelden die mening niet en vonden
het juist goed de klanten hierin te betrekken. Eén van de aspecten die hier mee speelt is
waarschijnlijk de korte tijd tussen de klantenworkshops en de consolidatie: hierdoor wordt het
tijdsbeslag op de klanten wellicht te groot. Tijdens de interviews (fase 2) bleek dat de klanten
hun eigen gegevens goed terugzagen in de questionnaire. Dit werd als zeer positief ervaren en
zou waarschijnlijk niet bereikt zijn zonder de consolidatiebijeenkomst.
Rapportage workshops
Van elke workshop tijdens deze fase werd binnen 3 werkdagen een compleet verslag
opgeleverd. Dit was gezien de planning van het project noodzakelijk en werd door de klanten
zeer op prijs gesteld en heeft zeker bijgedragen aan de betrokkenheid van alle deelnemers.
Opstellen questionnaire (12/13 juni)
Om te kunnen meten hoe belangrijk bepaalde items zijn voor klanten en hoe FD-I hierop
presteert zijn de gegevens uit de vorige fase verwerkt tot een questionnaire. Deze questionnaire
bevat stellingen waarover steeds vier vragen worden gesteld:
1. Hoe belangrijk is dit (item/gegeven) voor u in de huidige situatie?
2. Hoe belangrijk wordt dit in de toekomst?
3. Hoe presteert FD-I (FD-TFDL) op dit item?
4. Hoe presteren 'anderen'?
Bij deze vragen werd een schaalverdeling gebruikt die loopt van 1 tot 5 zoals blijkt uit
onderstaande tabel:
Belang:
0: Niet van toepassing/geen idee
1: Niet belangrijk
2: Leuk om te krijgen
3: Nuttig/belangrijk, maar zou zonder kunnen
4: Erg belangrijk
5: Absoluut essentieel

Prestatie:
0: Niet van toepassing/geen idee
1: Slecht/wordt niet gedaan
2: Matig, voldoet niet aan behoefte
3: OK, voldoende, maar kan beter
4: Goed, maar kan nog wel beter
5: Uitstekend

Door de resultaten van de interviews krijgt FD-I snel inzicht in de klantprioriteiten: immers, hoe
groter het verschil tussen belang en prestatie, hoe hoger de prioriteit.
Om tot deze questionnaire te komen moest het totale aantal opmerkingen uit de
klantenworkshops (176 kaartjes) worden teruggebracht naar een werkbaar aantal questionnaire
stellingen. Dit is een tijdrovende bezigheid, omdat rekening moet worden gehouden met de
volgende stelregels:
• Klanten moeten hun informatie kunnen herkennen
• De stellingen moeten meetbaar zijn (genoemde vragen moeten beantwoord kunnen worden)
• De stellingen moeten éénduidig en enkelvoudig zijn (voor één uitleg vatbaar)
• De stellingen moeten positief geformuleerd zijn
• De stellingen moeten vanuit de klant worden geformuleerd (bv: 'Mijn leverancier...')
Uiteindelijk zijn de 176 opmerkingen van de klanten langs deze weg teruggebracht tot 49
questionnaire stellingen. Middels twee proefinterviews zijn deze intern bij FD-TFDL uitgetest.
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Fase 2: Kwantitatieve analyse
Interview planning en voorbereiding
Bij de planning van de interviews is geprobeerd de interviews die op dezelfde locatie
plaatsvinden ook op dezelfde dag te houden om zo de reistijd tot een minimum te beperken.
Voor één interview moet ongeveer 2 uur worden uitgetrokken. Bij de voorbereiding is het van
belang spreadsheets voor te bereiden waarin de informatie meteen kan worden ingevoerd.
Interviews m.b.v. questionnaire, verwerken resultaten interviews (15-20 juni)
De interviews hebben individueel plaatsgevonden met verschillende vertegenwoordigers van de
klanten. In totaal zijn 18 interviews gehouden (4 LBL, 3 PVE, 3 Bur.Heff., 7 DLO, 1 ICA). De tijd
per interview varieerde nogal: van ongeveer 5 kwartier tot 2>/z uur. In deze interviews wordt de
questionnaire als leidraad gebruikt; het is echter ook de bedoeling om eventuele opmerkingen
mee te nemen. Het is daarom niet mogelijk om deze interviews schriftelijk af te nemen, ook al
omdat de vragen vaak mondeling moeten worden toegelicht. Door tijdens de interviews de
resultaten direct in een spreadsheet in te voeren (op een laptop) wordt veel tijd bespaart.
Dienstverleningsmatrix: prioriteitstelling (21 juni)
Met behulp van een spreadsheet konden snel de gemiddelden en afwijkingen per klant worden
berekend. Over het algemeen waren de afwijkingen laag, wat betekent dat de geïnterviewden
het over de meeste zaken eens waren. Voor iedere stelling werd een gewicht uitgerekend,
conform de methode uit het 'House of Quality'.
_ .,
doelFD-I
„, „ , _ ,
Gewicht —
* BelangToekomst
prestatieFD-I
Hierbij werd het doel voorlopig gelijk gesteld aan het belang in de toekomst dat de klanten
gaven. In de aktieplanning werd het doel definitief ingevuld. Dit gewicht geeft een indicatie van
de prioriteit van de klant.
In bijlage A is een overzicht opgenomen van de resultaten van de interviews met daarbij het
definitieve doel zoals geformuleerd tijdens de aktieplanning en het resulterende gewicht.
Het nut en de mogelijkheden van het 'House of quality' hulpmiddel worden in bijlage C uitgebreid
besproken.
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Fase 3: Aktieplanning
Consolidatie (interviewresultaten (22 juni)
Tegelijk met de uitnodigingen voor de afsluitende bijeenkomst zijn de resultaten van de
interviews (details van eigen organisatie aangevuld met samenvattende geconsolideerde
gegevens) aan de klanten verstuurd. Als er veel tijd tussen de consolidatie en de afsluitende
bijeenkomst zit, is het aan te bevelen de resultaten van de interviews in een extra plenaire
bijeenkomst te presenteren.
Voorbereiding aktieplanning workshop
Tijdens de aktieplanning workshop zijn de questionnaire statements en de afgeleide prioriteiten
het uitgangspunt. Bij elkaar horende statements (bijvoorbeeld over inkoop) zijn gegroepeerd om
er één aktieplan van te kunnen maken. Op deze manier zijn de belangrijkste punten
geselecteerd voor uitwerking. Tijdens de aktieplanningworkshop wordt in drie (wisselende)
groepen gewerkt. De groepssamenstelling is van te voren bepaald en is zoveel mogelijk
afgestemd op de te behandelen onderwerpen.
Aktieplanning workshop (26/27 juni)
Aan de aktieplanning workshop hebben 17 TFDL-ers en 1 ICA-er meegedaan. Volgens de
zogenaamde 9-staps methode zijn in totaal gedurende "P/2 dag 14 aktieplannen uitgewerkt, leder
aktieplan adresseert één of meer questionnaire statements (klantverwachtingen). Het is
belangrijk om gedurende de workshop oog te hebben voor zogenaamde 'quick wins': akties die
snel, zichtbaar resultaat opleveren. De te volgen stappen per aktieplan zijn:
Probleemanalyse:
Stap 1: Bespreek de beschikbare gegevens die tot deze probleemformulering hebben geleid
Stap 2: Identificeer Grondoorzaken van het probleem (brainstorm met kaartjes)
Stap 3: Groepeer en geef de groep een naam
Stap 4: Formuleer de Gevolgen van het probleem. Moet er iets aan gedaan worden?
Zo ja: Stap 5 en verder, zo nee: volgende probleem
Aktieplanning:
Stap 5: Brainstorm met kaartjes over mogelijke Akties
Stap 6: Groepeer de aktiekaartjes, geef de groepen een naam en geef prioriteiten (stickers) aan
Stap 7: Wat levert het ons op indien deze akties voltooid worden
Stap 8: Wat gaan de akties kosten in geld, doorlooptijd en menstijd
Stap 9: Stel het doel vast ten opzichte van de klantverwachting (meer of minder)
Stap 9b: Wijs de eigenaar van dit aktieplan aan (bij voorkeur uit de groep die het plan maakt)
Door op deze uitgebreide manier naar de door de klant genoemde issues te kijken groeit het
begrip en de betrokkenheid om akties ook echt uit te voeren. Tijdens de evaluatie bleek wel dat
de inbedding van deze akties in de lopende, reguliere werkzaamheden aandacht behoeft.
Afsluitende bijeenkomst, terugkoppeling naar klanten (30 juni)
Voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst zijn de aktieplannen binnen FD-TFDL nog eens
doorgenomen, waarbij werd vastgesteld welke akties in ieder geval daadwerkelijk zullen worden
uitgevoerd en derhalve aan de klanten konden worden gepresenteerd. Van de 14 aktieplannen
zijn samenvattingen op sheets gemaakt die tijdens de terugkoppeling aan de klanten zijn
gepresenteerd. De klanten kregen hierbij de mogelijkheid om additionele vragen/opmerkingen en
ideeën op kaartjes aan de aktieplannen toe te voegen. Tijdens de bijeenkomst is ook een datum
vastgesteld (1 december) waarop de status van de akties en de resultaten met de klanten wordt
doorgenomen. Tijdens de slotevaluatie bleek dat aan de (hooggespannen) verwachtingen van de
klanten tijdens dit project goed was voldaan. Men was blij te constateren dat de opmerkingen die
tijdens de workshops en interviews naar voren waren gebracht in concrete akties waren vertaald.
Natuurlijk kan pas echt aan de verwachtingen worden voldaan als al deze akties ook tot een
goed resultaat leiden.
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Implementatieplan

Tijdens de aktieplanning workshop is voor ieder aktieplan een eigenaar, een verantwoordelijke,
gekozen. Deze eigenaar heeft de volgende informatie tot zijn beschikking:
- het oorspronkelijke aktieplan
- de questionnaire statements met commentaar uit de workshops en de interviews
- de aan de klanten gepresenteerde aktieplannen
Op basis van deze informatie en de discussie tijdens de aktieplanning workshop stelt de
eigenaar in samenspraak met het management en betrokken medewerkers van FD-TFDL een
projectplan op voor de te implementeren verbeteringsakties (binnen 10 werkdagen na 7 juli). De
akties gemeld aan de klanten dienen in ieder geval te worden uitgevoerd. In het projectplan
wordt ook een overzicht gegeven van het oorspronkelijke aktieplan (grondoorzaken,
consequenties bij niet implementeren, voordelen implementatie, etc).
Coördinatie van de akties vindt in eerste instantie plaats in het reguliere werkoverleg binnen
FD-TFDL afdeling Informatietechnologie. Daarnaast zal tijdens het afdelingsoverleg de
uitvoeringsstatus van de aktieplannen worden gemeld door de desbetreffende eigenaren. Johan
v.d. Born is coördinator van het implementatietraject.
In de tweede helft van september dient een schriftelijke tussenrapportage te worden opgesteld
per aktieplan, die aan alle klanten zal worden toegezonden. Op 1 december is een bijeenkomst
belegd met de deelnemende klanten om terug te koppelen en te evalueren op welke punten door
de klanten verbetering in de kwaliteit van onze produkten en diensten is geconstateerd. Van de
geplande verbeteringsakties zal derhalve een groot deel voor deze datum moeten zijn
uitgevoerd. Publicaties over verbeterde produkten/diensten verschijnen in de VIA.
In bijlage B wordt een samenvatting van de akties gegeven, die tijdens de terugkoppeling op 30
juni aan de klanten zijn gepresenteerd.
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Continue kwaliteitsverbetering

Het Voice of the Customer project is een kwaliteitsproject waarin klanten betrokken worden en
mede het door hen gewenste kwaliteitsniveau bepalen. Dit komt ook tot uiting in de doelstelling
van het project, zoals die eerder in het document werd vermeld:
'Doel van dit project is om het vanuit het klantenperspectief geformuleerde kwaliteitsniveau van
de produkten en diensten van FD-Informatica blijvend omhoog te brengen.'
Deze doelstelling wordt geïllustreerd in onderstaand figuur:

Kwaliteitsniveau

Tijd
Borgen en meten
Het Voice of the Customer project zet het door de klanten gewenste kwaliteitsniveau vast, dat
door middel van de aktieplannen bereikt moet worden ('bal omhoog duwend'). Dat niveau moet
vervolgens vastgehouden worden middels kwaliteitsborgende aktiviteiten. Het certificeren
volgens ISO 9000 en het maken van formele afspraken over diensten in 'Service Level
Agreements' zijn voorbeelden van borgende aktiviteiten. Een andere mogelijkheid is om op
gezette tijden (bijvoorbeeld één of tweemaal per jaar) opnieuw te meten hoe de klanten denken
over de kwaliteit van geleverde diensten. Hiermee kan steeds een beeld gevormd worden van
de progressie. Hiervoor is de questionnaire die tijdens het project wordt gemaakt een uitstekend
hulpmiddel.
Verdere verbetering
Het betrekken van klanten in dit soort kwaliteits-trajecten kan richtinggevend (meer focus op
omgeving) en stimulerend (extra druk!) werken op de daadwerkelijke uitvoering. Herhaling van
VoC projecten met andere klanten of voor andere produkten en diensten is dan ook sterk aan te
bevelen. Ook het (vaker) betrekken van klanten bij de ontwikkeling van nieuwe diensten kan een
bijdrage leveren aan de verdere verbetering van het kwaliteitsniveau.
Continue verbetering
Bij het streven naar continue verbetering wordt een VoC project een proces dat een vast
onderdeel is van de veranderingsprojecten binnen de eigen organisatie. Het betrekken van
klanten hierbij moet eerder regel zijn dan uitzondering. In dit kader is het wellicht mogelijk om
een 'Klantenadviesgroep' te formeren, die regelmatig bij elkaar komt om het gevoerde beleid, de
geleverde diensten en de voortgang van de verbeteringsakties te evalueren. De nu opgebouwde
relatie met de 4 klanten, die in dit project hebben meegedaan, kan een goede basis vormen. De
eerste terugkomdag met deze klanten op 1 december a.s. kan hiertoe een aanzet zijn.
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Evaluatie, conclusies en aanbevelingen

Doorlooptijd en inzet
Aangezien de projectgroep was overeengekomen dit project voor de zomervakanties af te
ronden is dit project in zeer korte tijd uitgevoerd. Op 17 mei vond de openingsbijeenkomst met
de klanten plaats en op 30 juni werden de geplande akties gepresenteerd. Dit betekende een
bijzonder strakke planning voor de workshops, interviews en rapportages. Zowel klanten en
medewerkers van FD-TFDL vonden deze korte doorlooptijd i.h.a. aangenaam: de betrokkenheid
was mede hierdoor bijzonder groot. In dit project is zowel door de klanten als door medewerkers
van FD-TFDL in 6 weken tijd een grote inspanning geleverd. Aangezien er geen tegenvallers
waren en de klanten bijzonder enthousiast waren, kon dit gerealiseerd worden. Het is belangrijk
om een goede balans tussen inspanning en betrokkenheid te houden. Het lijkt daarom verstandig
om in een volgend project de doorlooptijd met ongeveer 4 weken te verlengen.
Uitgaande van een projectdoorloop van 3 maanden is de inzet van de projectleider ongeveer 2,5
dag/week, van de methodisch begeleider 2 dagen/week, van iedere kontaktpersoon van de klant
totaal ongeveer 3,5 dag, van de andere vertegenwoordigers van de klanten 1 dag
(klantenworkshop), voor iedere geïnterviewde ongeveer 1,5 uur en voor medewerkers van de
eigen organisatie 1,5 dag voor de aktieplanning workshop. Daarnaast is het verstandig om 1 of 2
produkt-specialisten van de eigen organisatie bij de klantenworkshops te betrekken.
Kritische succesfactoren
Onze ervaring leert dat de volgende factoren kritisch zijn voor het succes van een VoC project:
• Commitment en betrokkenheid van het management en medewerkers
• Motivatie en enthousiasme bij de projectgroep
• Geselecteerde klanten zijn een representatieve afspiegeling van het totale klantenveld
• Actieve medewerking en betrokkenheid van de klanten
• Concrete aktieplannen die zichtbaar zijn voor de klanten, herkenbaar zijn t.o.v. naar voren
gebrachte opmerkingen en gedragen worden door eigen medewerkers
• Opleveren van 'quick wins' gedurende het project (hieruit blijkt commitment voor de klant)
Commitment en betrokkenheid
Management en medewerkers waren vanaf het begin overtuigd van het belang van dit project
voor FD-I. Door het management en diverse medewerkers te betrekken in de klantenworkshops
en -interviews groeide de betrokkenheid en het begrip voor de punten die de klanten naar voren
brachten. Door medewerkers van FD-I is enthousiast aan het tot stand komen van de
aktieplannen gewerkt en er zijn een groot aantal concrete verbeteringsakties geformuleerd. De
medewerkers vonden het goed om weer eens gezamenlijk ergens aan te werken. Gedurende het
project zijn de medewerkers steeds op de hoogte gehouden van de reakties van de klant en de
voortgang van het projekt.
Motivatie en enthousiasme bij projectgroep
De projectgroep heeft met bijzonder veel plezier aan dit project gewerkt. De combinatie van een
(externe) methodische begeleider en interne projectleider blijkt goed te werken. De projectleider
is bij voorkeur iemand van de eigen organisatie, omdat deze de medewerkers en klanten kent en
kan zorgen voor betrokkenheid en commitment. De methodisch begeleider moet ervaring
hebben met het VoC proces in het algemeen en het faciliteren van workshops in het bijzonder.
Selecteren klanten
Essentieel voor het slagen van een VoC project is zorgvuldige selectie van de klanten, waarbij
o.a. wordt gekeken naar grootte, strategisch belang, representativiteit en aard van de relatie.
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Betrokkenheid van klanten
Door met dit project aan te sluiten op lopende projecten bij klanten kan de betrokkenheid
bevorderd worden, omdat klanten wellicht elementen van de methode zelf kunnen toepassen.
Verder draagt snelle terugkoppeling en rapportage van alle tussentijdse resultaten bij aan de
gewenste betrokkenheid. Daarnaast is het natuurlijk in het belang van iedere klant dat
dienstverlening van leveranciers verbetert.
Concrete akties en 'quick wins'
Het primaire doel van het project is te komen tot concrete verbeteringsakties die zichtbaar
resultaat opleveren voor alle klanten. Tijdens de slotevaluatie bleek dat aan de (hooggespannen)
verwachtingen van de klanten tijdens dit project goed was voldaan. De klanten herkenden hun
ingebrachte opmerkingen in de geplande akties en waren tevreden over het gepresenteerde
resultaat. Het kunnen tonen van resultaten van gewenste verbeteringen tijdens het project
('quick wins') draagt sterk bij tot tevredenheid bij de klanten. Natuurlijk kan pas echt aan de
verwachtingen worden voldaan als al deze akties ook tot een goed resultaat leiden.
Algemene conclusies
• De volgende punten kregen van de doelgroep (systeembeheerders en hoofden rekencentra)
een hoge prioriteit:
- Bereikbaarheid van de helpdesk buiten kantooruren
- Direct -proactief- doorgeven van oplossingen van gevonden problemen
- Snelle statusmelding van bij de helpdesk aangemelde problemen
- Schriftelijke afspraken omtrent niveau, wijze en aard van de dienstverlening
- Inkoop: inzicht in levertijden, correcte nota's voor onderhoud, snelle ontvangst van fakturen
- Informatievoorziening vanuit FD-I: bijvoorbeeld systeembeheerdersdagen en workshops
• Over een groot deel van diensten van FD-I zijn de klanten tevreden, bijvoorbeeld:
- Kennis van de helpdesk en ondersteuning m.b.t. Agronet, VMS en Oracle
- Toegankelijkheid en informele karakter van de organisatie
- Software distributie via het software account
- Beheer op afstand
• Veel van de gewenste verbeteringen hebben betrekking op een betere communicatie en
voorlichting vanuit FD-I.
• Door de uitvoering van dit project is er meer begrip ontstaan binnen FD-I voor de behoeften
van de klanten. De klanten kunnen invloed uitoefenen op de kwaliteit van de produkten en
diensten en hebben meer inzicht in de (on)mogelijkheden van dienstverlening van FD-I.
Evaluatie VoC methode
• De VoC methode is zeer geschikt om de huidige kwaliteit en het door de klanten gewenste
niveau van de dienstverlening te meten.
• Met deze methode is het mogelijk om in betrekkelijk korte tijd veel informatie te verzamelen
en concrete akties te definiëren die passen bij de behoeften van de klant.
• Ook de deelnemende klanten vonden de VoC methode goed geschikt voor het snel in kaart
brengen van de door hen gewenste verbeteringen. Een aantal klanten overweegt (elementen
van) de methode toe te passen ter verbetering van de eigen dienstverlening.
• Uitvoering van een VoC project vraagt om investering van de klanten (in tijd). De klanten
krijgen uitgebreid de gelegenheid om aan te geven wat er verbeterd moet worden in de
dienstverlening. Deze methode schept daardoor hoge verwachtingen bij de klanten, die wel
moeten worden waargemaakt! Voorlichting en communicatie naar klanten over
geïmplementeerde verbeteringen is hierbij essentieel. In het implementatieplan wordt hier
aandacht aan besteed (door statusmelding lopende akties, artikelen in de VIA en
terugkoppelsessies).
• VoC is geen strakke methode, maar flexibel in te richten (tools en methoden naar behoeven
te gebruiken).
• De haalbaarheid van de geplande akties behoeft, zeker bij kleinere organisatie, wel de
nodige aandacht.
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Aanbevelingen
Het Voice of the Customer project bepaalt het door de klanten gewenste kwaliteitsniveau van de
diensten, dat door middel van de aktieplannen bereikt moet worden. Door op gezette tijden
(bijvoorbeeld één of tweemaal per jaar) opnieuw te meten hoe de klanten denken over de
kwaliteit van geleverde diensten kan steeds een beeld gevormd worden van de progressie.
Hiervoor is de questionnaire die tijdens het project wordt gemaakt een uitstekend hulpmiddel.
De Voice of the Customer methode is uitstekend geschikt voor gebruik binnen het Ministerie van
LNV. De aanbeveling is dan ook om deze methode op andere plaatsen binnen de organisatie toe
te gaan passen voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Bij het streven naar continue verbetering wordt een VoC project een proces dat een vast
onderdeel is van de veranderingsprojecten binnen de eigen organisatie. Het betrekken van
klanten hierbij moet eerder regel zijn dan uitzondering. In dit kader wordt aanbevolen om een
'Klantenadviesgroep' te formeren, die regelmatig bij elkaar komt om het gevoerde beleid, de
geleverde diensten en de voortgang van de verbeteringsakties te evalueren. De nu opgebouwde
relatie met de 4 klanten, die in dit project hebben meegedaan, kan een goede basis vormen. De
eerste terugkomdag met deze klanten op 1 december a.s. kan hiertoe een aanzet zijn.
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FD-I Voice of the Customer
Gesorteerde prioriteiten

Belang Toekomst

Belang NU
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2.5. De helpdesk van mijn leverancier is ook buiten
kantooruren goed bereikbaar.
3.3. De door mijn leverancier gevonden problemen (bugs
e.d.) worden direct -bv. middels een probleem/oplossingen
3.7. Voor cursussen die ik geef aan mijn eindgebruikers heeft
mijn leverancier standaard materiaal beschikbaar.
2.3. Ik krijg na aanmelding van mijn probleem binnen 24 uur
bericht over de status ervan en daarna gebeurt dit minimaal
1.4. Mijn leverancier verschaft informatie over levertijd en
status van uitstaande leveringen.
1.7. Mijn leverancier verschaft tijdig korrekte nota's voor het
hardware/software onderhoud.
1.5. Ik ontvang fakturen van de via mijn leverancier
gekochte goederen binnen 4 weken na levering.
2.8. Er zijn schriftelijke afspraken met mijn leverancier
omtrent niveau, wiize en aard van de dienstverlening.
3.5. Mijn leverancier organiseert regelmatig bijeenkomsten
om mii in te lichten over nieuwe ontwikkelingen en
2.14. Mijn leverancier beschikt over faciliteiten (ruimte,
apparatuur en personeel) die gebruikt kunnen worden bij
5.10. Mijn leverancier adviseert op het gebied van
infrastructuur en technologie bij de introductie van
2.7. Mijn leverancier komt gemaakte afspraken na.
5.2. Indien door mij gevraagde expertise niet door de
leverancier geleverd kan worden, word ik doorverwezen naar
2.4. Tijdens kantooruren (08:30-17:30) is mijn leverancier
telefonisch goed bereikbaar zonder veel doorschakelen.
1.1 Voor elke inkoop kan ik bij mijn leverancier terecht,
zonder dat er sprake is van verplichte winkelnering.
2.2. De helpdesk van mijn leverancier handelt vragen
voldoende snel af.
2.6. In speciale gevallen (migraties, calamiteiten) kan ik
buiten kantooruren op verzoek ondersteuning van mijn
3.6. Mijn leverancier organiseert op efficiënte wijze
cursussen en geeft hierover vooraf voldoende informatie.
1.8. De doorberekeningswijze van geleverde ondersteuning is
een doorzichtige afspiegeling van de gevraagde
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3.36

4.33 4.33 3.25 2.50 3.58

4.33 4.67 3.50 2.79 1.31

1.67 2.00 1.00 1.00 2.75

1.00 3.67 2.50 2.75 4.00 3.0 10.9

4.06

4.33 5.00 4.00 3.86 4.22

4.33 5.00 4.00 4.00 2.09

2.00 2.00 2.00 2.08 2.23

1.00 2.33 1.67 2.40 4.00 1.9 8.09

3.20

2.00 2.50 3.33 3.71 3.33

2.00 3.00 3.33 3.79 1.45

1.00 1.00 1.50 2.31 4.00 2.00 2.33 2.00 3.33 2.3 7.66

4.11

4.00 5.00 4.00 3.86 4.11

4.00 5.00 4.00 3.86 2.53

3.33 2.67 2.33 2.08 3.04 3.00 3.33 2.67 2.88 4.50 1.8 7.31

4.21

4.00 4.67 4.25 4.07 4.32

4.00 5.00 4.25 4.07 2.42

3.50 2.75 2.08 2.69 2.50 2.67 3.00 2.67 4.00 1.7 7.14

4.07

4.00 4.50 4.25 3.83 4.18

4.00 4.50 4.25 4.00 2.62

3.00 2.00 2.50 3.00 2.89 3.00 3.00 3.00 3.00 4.18 1.6 6.68

3.54

3.00 3.33 4.33 3.20 3.81

3.00 3.33 4.33 3.90 2.30

1.00 3.50 1.67 2.67 3.77 4.00 4.00 4.33 3.40 3.81 1.7 6.30

3.47

4.00 3.67 3.00 3.50 3.65

4.00 3.67 3.25 3.71 1.47

1.00 1.00 2.67 1.29 2.82

3.86

4.00 4.33 3.88 3.64 3.89

4.00 4.33 3.88 3.64 2.56

2.50 3.33 2.50 2.29 3.56 3.67 4.33 2.67 3.50 3.89 1.5 5.91

3.39

4.67 1.67 3.00 3.71 3.69

4.67 1.67 3.50 4.07 1.57 3.00 1.00 1.00 1.50 3.40 2.00 3.50 3.50 3.50 2.50 1.6 5.88

2.81

3.00 3.00 3.00 2.71 3.66

4.00 4.00 3.25 3.71 2.32

1.50 4.00 2.67 2.13 2.20 2.50 4.00 2.00 2.00 3.66 1.6 5.77

4.67

4.33 5.00 4.75 4.86 4.78

4.33 5.00 4.75 5.00 3.75

3.67 4.00 3.75 3.79 3.61 3.67 4.00 3.75 3.43 4.50 1.2 5.73

4.19

4.33 4.33 4.25 4.14 4.25

4.33 4.33 4.25 4.14 3.27

3.33 2.33 3.00 4.25 2.63 2.50 3.33 2.00 2.67 4.25 1.3 5.53

4.33

4.33 5.00 4.00 4.29 4.44

4.33 5.00 4.00 4.57 3.61

3.67 3.33 3.25 3.86 3.56 4.00 3.67 3.00 3.57 4.44 1.2 5.47

3.85

4.00 3.67 4.00 3.79 3.85 4.00 3.67 4.00 3.79 2.72

3.00 2.00 2.25 3.07 3.67 4.00 3.33 3.33 3.83 3.85 1.4 5.46

4.22

4.33 4.33 4.25 4.29 4.53

4.67 5.00 4.25 4.43 3.81

3.67 3.67 3.50 4.21 3.47

4.25

4.33 5.00 4.25 3.93 4.42

4.33 5.00 4.25 4.21 3.64

3.33 3.33 4.00 3.75 3.82 3.50 4.00 4.00 4.00 4.42 1.2 5.35

3.94

4.00 3.67 4.00 4.00 3.94

4.00 3.67 4.00 4.00 2.91

2.67 3.67 2.63 2.83 3.81 3.50 4.00 3.75 4.00 3.94 1.4 5.34

3.50

3.00 4.00 3.00 3.71 3.78

4.00 4.33 3.00 3.93 2.13

3.00 1.67 2.25 2.33 3.50 4.00 3.50 3.00 3.80 3.00 1.4 5.32
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3.00 4.00 3.00 3.90 4.53 1.2 5.39
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2.15. Bij mijn leverancier zijn netwerkfaciliteiten endiensten beschikbaar ter ondersteuning van bijvoorbeeld
5.4. Mijn leverancier levert complete en uitgeteste installatieen conversiesets.
1.2 Ik kan bij mijn leverancier bij het inkopen van hardware
en software verschillende keuzes maken t a v . merk, kwaliteit
5.5. Nieuwe -nog niet ondersteunde- produkten worden door
miin leverancier vrijgegeven voor gebruik in mijn
6.4. Kennis van technologie en produkten wordt binnen de
organisatie van mijn leverancier goed verspreid, zodat ook bij
ziekte en afwezigheid mijn vragen beantwoord kunnen
5.1. Mijn leverancier voorziet in expertise die wij niet in huis
hebben.
5.6. Mijn leverancier bouwt snel kennis op van -op mijn
wensen afgestemde- nieuwe technologie en nieuwe
1.3 Mijn leverancier verschaft op aanvraag een up-to-date
prijslijst van alle mogelijk te bestellen hardware en software.
2.1. Mijn leverancier levert op mijn kennisniveau afgestemde
helpdeskondersteuning.
2.10. Mijn leverancier levert goede -op mijn kennis en
wensen afgestemde- Oracle ondersteuning.
5.9. Mijn leverancier stemt de introductie van nieuwe
technologie af met de binnen mijn organisatie reeds in
2.9. Mijn leverancier levert goede -op mijn kennis en wensen
afgestemde- VMS ondersteuning.
3.2. Voor het doorspelen van informatie wordt gebruik
gemaakt van nieuwe media als internet en multimedia.
5.3. Mijn leverancier adviseert bij de ontwikkeling van mijn
hard- en softwarebeleid.
2.11. Mijn leverancier levert goede -op mijn kennis en
wensen afgestemde- Aaronet ondersteuning en beheer.
4.1. Mijn leverancier heeft kennis van mijn organisatie en
miin prioriteiten en houdt daar rekening mee in de
6.1. Het beleid van mijn leverancier t.a.v. standaardisatie van
hard- en software voorkomt automatiseringseilanden binnen
3.4. Van lopende projecten word ik regelmatig op de hoogte
gehouden en heb ik inzicht in de prioriteitstelling.

Gewicht

Ratio

Doel

Prioriteit

DLO

LBL

Bureau Heffingen

PVE

Algeheel gemiddelde

Prestatie anderen

DLO

LBL

Bureau Heffingen

PVE

Algeheel gemiddelde

Prestatie FD-I

DLO

LBL

Bureau Heffingen

PVE

Algeheel gemiddelde

DLO

Belang Toekomst

LBL

Bureau Heffingen

PVE

£

Algeheel gemiddelde

Belang NU

3.29 3.67 4.00 2.33 3.29 3.88 4.00 4.33 2.67 4.14 2.86

3.50 4.33 1.00 2.50 2.85

2.00 4.33 4.00 1.90 3.88 1.4 5.28

4.28

4.00 5.00 4.00 4.29 4.31

4.00 5.00 4.00 4.29 3.39

4.00 2.67 3.00 3.86 3.41

2.00 4.00 3.75 3.43 4.00 1.2 5.08

3.82

3.00 4.33 4.00 3.86 3.88

3.00 4.33 4.25 3.86 2.33

3.00 2.50 2.00 2.14 3.82

4.00 4.33 3.25 3.71 3.00 1.3 4.99

3.06

1.00 4.00 3.25 3.33 3.06

1.50 4.00 3.25 3.17 1.93

1.00 2.33 1.33 2.33 3.00

4.00 3.67 1.50 3.00 3.10 1.6 4.92

4.22

4.33 4.33 4.25 4.29 4.25

4.33 4.33 4.25 4.29 2.89

2.67 3.00 3.50 2.50 3.29

2.33 3.67 3.50 3.33 3.29 1.1 4.84

4.31

4.67 5.00 4.25 4.07 4.47

4.67 5.00 4.25 4.36 3.72 4.33 3.67 3.63 3.64 3.68

3.33 4.00 3.75 3.58 4.00 1.1 4.81

3.76

3.50 4.00 4.00 3.64 3.79

3.50 4.00 4.00 3.64 3.31

4.00 3.00 2.75 3.50 2.79

1.00 3.67 3.00 2.57 4.00 1.2 4.58

3.82

3.50 2.00 4.25 4.43 3.94

3.50 2.00 4.25 4.57 3.40

3.00 2.00 3.25 4.00 3.47

3.00 2.00 3.25 4.00 3.94 1.2 4.57

4.17

4.33 4.33 4.25 4.14 4.28

4.67 4.67 4.25 4.14 4.03

4.00 3.33 4.00 4.50 3.28

2.67 3.67 3.25 3.70 4.28 1.1 4.54

4.31

4.00 5.00 4.33 4.36 4.31 4.00 5.00 4.33 4.21 4.13

4.00 4.00 4.00 4.29 3.40

5.00 4.00 3.00 4.31 1.0 4.51

4.06

4.00 4.33 4.25 3.93 4.06

4.00 4.33 4.25 3.93 3.62

3.33 3.67 3.67 3.86 2.57

2.00 3.33 3.00 2.25 4.00 1.1 4.48

4.28

4.00 4.67 4.25 4.36 4.31

4.00 5.00 4.25 4.21 4.14

4.00 4.33 3.75 4.36 4.20

4.33 4.00 4.33 4.31 1.0 4.48

3.03 2.33 3.67 3.75 2.79 3.92

3.00 4.67 3.75 4.14 2.71

3.67 2.75 2.50 3.00

3.33 3.50 2.40 3.10 1.1 4.47

4.08 4.00 4.67 4.00 3.93 4.14

4.00 4.67 4.00 4.00 3.83

3.67 4.33 3.50 3.86 2.62

2.50 3.50 2.33 2.40 4.14 1.1 4.47

4.17 4.00 4.67 4.25 4.14 4.28

4.00 5.00 4.25 4.14 4.18 4.33 4.50 3.75 4.29 4.33

3.97 4.00 4.33 4.00 3.93 4.00

4.00 4.33 4.00 3.93 3.69

3.67 3.67 3.75 3.86 2.58

1.67 3.67 3.00 2.29 4.00 1.1 4.33

4.00 4.00 5.00 4.00 3.57 4.09

4.00 4.67 3.75 4.00 3.97

3.50 4.67 4.25 3.57 2.63

1.00 3.33 3.00 2.33 4.09 1.0 4.21

2.33 4.00 3.38 3.64 3.58

2.67 4.00 3.38 3.86 2.74

2.50 3.00 3.00 2.50 2.58

1.00 3.67

3.39
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4.28 1.0 4.38

2.21 3.10 1.1 4.06

FD-I Voice of the Customer
Gesorteerde prioriteiten

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2.16. Mijn leverancier is in staat 'op afstand' ondersteuning
en systeembeheer te leveren aan mijn organisatie.
2.13. Ik kan vanaf een centrale plaats in het netwerk op
efficiënte wijze software 'downloaden'
4.3. De organisatie van mijn leverancier is toegankelijk
('lage drempel') en kent informele omgangsvormen.
3.1. Mijn leverancier infoimeert mij over nieuwe produkten
zodra deze beschikbaar komen.
2.12. Mijn leverancier levert goede -op mijn kennis en
wensen afgestemde- Unix ondersteuning.
5.7. Ik krijg op lokatie ondersteuning van mijn leverancier
bij de invoering van nieuwe technologie (software, tools e.d.)
4.2. Ik heb een vast contactpersoon bij mijn leverancier die
op de hoogte is van mijn organisatie en die regelmatig bii mij
5.8. Bij introductie van nieuwe produkten worden de
bestaande produkten gedurende een af te spreken periode
6.2. Het is mij altijd duidelijk met welke vragen ik bij mijn
leverancier terecht kan.
6.3. Het is mij altijd duidelijk bij wie ik met een bepaalde
vraag terecht kan.
1.6. Mijn leverancier verstrekt eenmaal per jaar en op afroep
een opgave van het aantal licenties per software pakket.
5.11. Mijn leverancier past bestaande (standaard)produkten
aan tot specifieke LNV produkten.

Gewicht

Ratio

Doel

Prioriteit

DLO

LBL

Bureau Heffingen

Algeheel gemiddelde

DLO

LBL

Bureau Heffingen

PVE

Algeheel gemiddelde

PVE

Prestatie anderen

Prestatie FD-I

DLO

LBL

Bureau Heffingen

PVE

Algeheel gemiddelde

DLO

Belang Toekomst

LBL

Bureau Heffingen

PVE

£
38

Algeheel gemiddelde

Belang NU

3.83

4.00 4.00 3.75 3.71 4.00

4.00 4.00 3.75 4.00 4.24 4.33 4.67 4.00 4.17 2.58

2.00 3.67 4.00 1.25 4.24 1.0 4.00

3.86

3.33 4.00 4.25 3.93 4.00

3.33 4.33 4.25 4.00 4.00

4.33 4.00 4.00 4.00 2.54

1.00 3.00 4.00 1.88 4.00 1.0 4.00

3.89

4.33 4.00 4.00 3.86 3.94

4.33 4.00 4.00 3.86 4.56 4.67 4.67 4.25 4.71 3.56 4.00 3.67 3.75 3.29 4.56 1.0 3.95

3.64

3.33 4.00 3.75 3.64 3.94

3.67 4.67 3.75 3.86 3.39

3.67 3.33 3.25 3.43 3.50

3.67 4.00 3.25 3.43 3.39 1.0 3.95

1.35

1.00 1.00 1.00 2.00 1.97

1.00 1.00 1.75 3.08 1.00

1.00 2.75

2.67 1.97 2.0 3.89

3.44

4.33 3.33 3.25 3.29 3.47 4.33 3.67 3.25 3.21 2.94

3.67 3.50 3.00 2.57 2.75

3.00 3.50 3.00 2.57 3.25 1.1 3.84

4.00 4.67 4.00 3.00 3.56 4.33 4.33 4.25 2.43 2.89

3.33 4.00 4.00 1.57 3.69 1.0 3.84

3.64 4.00 4.67 4.00 2.93 3.69

3.72 4.00 3.00 3.75 3.93 3.72 4.00 3.00 3.75 3.93 4.00

4.50 3.00 3.50 4.29 2.96

2.50 2.00 4.00 2.93 4.00 1.0 3.72

3.61

2.33 4.33 4.00 3.71 3.69

2.33 4.33 4.00 3.86 3.81

3.00 5.00 4.00 3.50 3.41

2.50 3.67 3.75 3.43 3.81 1.0 3.70

3.53

3.33 3.33 3.75 3.50 3.61

3.33 3.33 3.75 3.64 3.72

3.33 3.33 4.00 3.86 3.06

2.33 3.33 2.75 3.50 3.72 1.0 3.61

3.33 4.00 4.00 4.00 2.57 3.47 4.00 4.00 4.33 2.71 1.62
2.39

2.83 2.33 2.00 2.36 2.44

2.83 2.33 2.00 2.50 3.69
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1.00 1.00 2.50 1.71 1.22 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 0.6 2.15
3.00 3.67 4.25 3.83 2.44

1.00 3.00 3.00 2.33 3.00 0.8 1.99

Voice of the Customer project

Bijlage B: Samenvatting aktieplannen

FD-informatica

Aktieplan 1
Ondersteuning buiten kantooruren
2.5. De helpdesk van mijn leverancier is ook buiten kantooruren goed bereikbaar.
2.6. In speciale gevallen (migraties, calamiteiten) kan ik buiten kantooruren op verzoek
ondersteuning van mijn leverancier krijgen.

2.5
2.6

Belang Nu
3.36
4.25

Belang Toekomst
3.58
4.42

Akties:
• Onderzoek naar haalbaarheid piketdienst:
- op werkdagen van 17.30 - 22.30
- tijdens weekeinde van 9.00 -18.00
- impact op arbeidsvoorwaarden
- benodigde faciliteiten
Opmerkingen klanten:
- moeten alle specialismen gedekt worden (ook KA) ?
-FD- ook rol als intermediair met netwerk 'piketspecialisten'
- duidelijkheid tariefstelling

Eigenaar: Johan van den Born
«ItWHMItll^MlllfflMjpq^^^

Prestatie FD-I
1.31
3.64

Anderen
2.75
3.82

Doel Nr.
4.00 1
4.42 17

Aktieplan 2

Voice of the Customer

Afspraak = Afspraak
FD Informatica
2.7. Mijn leverancier komt gemaakte afspraken na.

Belang Nu
2.7 4.67

Belang Toekomst
4.78

Prestatie FD-I
3.75

Anderen
3.61

Akties:
• Meer focus op accountmanagement (dichter bij de klant, feedback van klanten)
• Kwaiiteitsverbeteringsakties als onderdeel van de reguliere managementtaken
• Continue verbetering !

Eigenaar: Rob van Lopik
«MlWMIWI^

Doel Nr.
4.50 12

Aktieplan 3

Voice of the Customer

Statusinzicht problemen
FD Informatica

2.3. Ik krijg na aanmelding van mijn probleem binnen 24 uur bericht over de status ervan en
daarna gebeurt dit minimaal eens per week.
2.2. De helpdesk van mijn leverancier handelt vragen voldoende snel af.
Belang Nu
2.3 4.11
2.2 4.22

Belang Toekomst
4.11
4.52

Prestatie FD-I
2.53
3.81

Anderen
3.04
3.47

Doel Nr.
4.50 4
4.52 16

Akties:
Probleemaf handelingsprotocol:
Probleemeigenaar
Bij langer lopende problemen wordt aktieplan afgesproken en wordt regelmatig status gemeld
Problemen en oplossingen via E-mail afmelden (lijst met E-mail adressen samenstellen)
Minimaal eens per week status melden bij langer lopende problemen
Probleemeigenaar moet ook extern geëscaleerde problemen bewaken
Adequate vervanging/doorverwijzing regelen bij ziekte/afwezigheid probleemeigenaar
Betere verspreiding kennis binnen FD-I (langere termijn)
Opzetten escalatie en voortgangsbewaking
Eigenaar: Robert van den Nieuwendijk

Aktieplan 4
Interne

Voice of the Customer

kennisuitwisseling
FD Informatica

6.4. Kennis van technologie en produkten wordt binnen de organisatie van mijn leverancier goed
verspreid, zodat ook bij ziekte en afwezigheid mijn vragen beantwoord kunnen worden.
Belang Nu
6.4 4.22

Belang Toekomst
4.25

Akties:
• Aktievere kennisuitwisseling tussen medewerkers IT
- o.a. TAB's geven in 1/2 dag uitleg aan helpdesk
- statusmelding problemen + oplossingen
• Terugkoppeling helpdesk naar overige medewerkers
Opmerkingen klanten:
- meer gebruik maken van externen?

Eigenaar: Johan van den Bom

Prestatie FD-I
2.89

Anderen
3.29

Doel Nr.
3.29 24

Aktieplan 5
Informatie over

Voice of the Customer

inkoopopdrachten
FD Informatica

1.4.
1.5.
1.1
1.2
1.3

Mijn leverancier verschaft informatie over levertijd en status van uitstaande leveringen.
Ik ontvang fakturen van de gekochte goederen binnen 4 weken na levering.
Voor elke inkoop kan ik bij mijn leverancier terecht, zonder verplichte winkelnering.
Ik kan bij mijn leverancier bij inkopen verschillende keuzes maken (merk, kwaliteit en prijs)
Mijn leverancier verschaft op aanvraag een up-to-date prijslijst.

1.4
1.5
1.1
1.2
1.3

Belang Nu
4.21
3.54
3.85
3.82
3.82

Belang Toekomst
4.32
3.81
3.85
3.88
3.94

Prestatie FD-I
2.42
2.30
2.72
2.33
3.40

Anderen
2.68
3.77
3.67
3.82
3.47

Doel
4.00
3.81
3.85
3.00
3.94

Nr.
5
7
15
22
27

Akties:
• De hoogste prioriteit m.b.t. inkoop ligt op dit moment bij het EVA project
• Voortgangsrapportages inkoop: klanten informeren over wijzigingen specificaties/levertijden
• Organisatie workshop met BEA en FD-I vertegenwoordiging over korte termijn beleid Inkoop
• Ten aanzien van assortimentsuitbreiding: lopende aanbestedingsprocedure
• Huidige stand van zaken t.a.v. inkoopbeleid uiteenzetten in nieuwsbrief en/of VIA
• Klantenbezoek om mogelijkheden contracten verder toe te lichten
• Fakturen binnen 4 weken na levering (tenzij niet korrekte levering of nota van leverancier)
Opmerkingen klanten:
- Deze inkoopfaciliteiten hoeven van ons niet bij TFDL te liggen.

Eigenaar: Ger van Prooyen

Aktieplan 6

Voice of the Customer

Schriftelijke afspraken, doorberekeningsmodel
FD Informatica
2.8. Er zijn schriftelijke afspraken met mijn leverancier omtrent niveau aard van dienstverlening.
1.8. De doorberekeningswijze van geleverde ondersteuning is een doorzichtige afspiegeling van
de gevraagde ondersteuning.
4.3. De organisatie van mijn leverancier is toegankelijk en kent informele omgangsvormen.
Belang Nu
2.8 3.47
1.8 3.50
4.3 3.89

Belang Toekomst
3.65
3.78
3.94

Prestatie FD-I
1.47
2.13
4.56

Anderen
2.82
3.50
4.56

Doel
2.50
3.00
4.56

Nr.
8
19
40

Akties:
• Ontwikkeling nieuw doorberekeningsmodel
-bij ontwikkeling van dit model zullen klanten betrokken worden
• Duidelijke definities eerste, tweede en derde lijns ondersteuning: globale SLA en voorlichting

Eigenaar: Johan van den Born

Aktieplan 7

Voice of the Customer

Nota's HW/SW
FD Informatica
1.7. Mijn leverancier verschaft tijdig korrekte nota's voor het hardware/software onderhoud.

1.7

Belang Nu
4.07

Belang Toekomst
4.18

Prestatie FD-I
2.62

Akties:
• Voorlichting rond nieuwe procedure
• Huidige achterstand wordt op dit moment weggewerkt
• Voortgang Digital bewaken
Opmerkingen klanten:
- Afrekening helderder!

Eigenaar: Theo Janssen

Anderen
2.89

Doel Nr.
4,18 6

Aktieplan 8

Voice of the Customer

Informatie aan klanten over produkten en aktivlteiten
FD Informatica

3.1. Mijn leverancier informeert mij over nieuwe produkten zodra deze beschikbaar komen.
3.2. Voor het doorspelen van informatie wordt gebruik gemaakt van nieuwe media als internet.
3.4. Van lopende projecten word ik regelmatig op de hoogte gehouden en heb ik inzicht in de
prioriteitstelling.
2.4. Tijdens kantooruren (08:30-17:30) is mijn leverancier telefonisch goed bereikbaar zonder veel
doorschakelen.
2.4
3.1
3.2
3.4

Belang Nu
4.33
3.64
3.03
3.39

Belang Toekomst
4.44
3.94
3.92
3.58

Prestatie FD-I
3.61
3.39
2.71
2.74

Anderen
3.56
3.50
3.00
2.58

Doel
4.44
3.39
3.10
3.10

Nr.
14
40
32
37

Akties:
• Maken van een helpdesk folder met informatie over diensten, bereikbaarheid e.d.
• Middels systeembeheerdersenquete de informatiebehoefte t.a.v. VIA, workshops e.d. peilen
• Meer informatie via WWW verspreiden (WWW.AGRO.NL)
• In VIA wordt meer over projecten gepubliceerd
Opmerkingen klanten:
- Projectenkalender In VIA

Eigenaar: Vincent Wouters
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Aktieplan 9

Voice of the Customer

Ondersteuning op afstand /op lokatie
FD Informatica

2.16. Mijn leverancier is in staat 'op afstand' ondersteuning en systeembeheer te leveren aan mijn
organisatie.
5.7. Ik krijg op lokatie ondersteuning van mijn leverancier bij de invoering van nieuwe
technologie (software, tools e.d.)
Belang Nu
2.16 3.83
5.7 3.44

Belang Toekom st
4.00
3.47

Prestatie FD-I
4.24
2.94

Anderen
2.58
2.75

Doel Nr.
4.24 38
3.25 42

Akties:
• Bij 'remote' en 'on-site' ondersteuning logverslag maken voor systeembeheerders
• Vaker op lokatie ondersteuning geven als klant en kosten dat toelaten
• Onderzoeken of FD-I menskracht kan krijgen om bij invoering van nieuwe KA technologie
on-site support te leveren.

Eigenaar: Sjoerd van der Klaauw
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Aktieplan 10

Voice of the Customer

Expertise
FD Informatica

5.1. Mijn leverancier voorziet in expertise die wij niet in huis hebben.
5.6. Mijn leverancier bouwt snel kennis op van -op mijn wensen afgestemde- nieuwe technologie
en nieuwe produkten.
5.9. Mijn leverancier stemt de introductie van nieuwe technologie af met de binnen mijn
organisatie reeds in gebruik zijnde technologie.
Belang Nu
5.1 4.31
5.6 3.76
5.9 4.06

Belang Toekomst
4.47
3.79
4.06

Prestatie FD-I
3.72
3.31
3.62

Akties:
• Management: verbeteren interne communicatie
• Voorlichting: * beleid in relatie tot kosten/baten
* voor- en nadelen van standaardisatiebeleid
• Account management: produktpakket in overleg met klant afstemmen

Eigenaar: John Tetteroo

Anderen
3.68
2.79
2.57

Doel
4.00
4.00
4.00

Nr.
25
26
30

Aktieplan 11
Voorlichting over bekende

Voice of the Customer

problemen
FD Informatica

3.3. De door mijn leverancier gevonden problemen (bugs e.d.) worden direct -bv. middels een
probleem/oplossingen database- aan mij doorgespeeld.
5.2. Indien door mij gevraagde expertise niet door de leverancier geleverd kan worden, word
ik doorverwezen naar een partij die die expertise wel heeft.
3.3:
5.2:

Belang Nu
4,06
4,19

Belang Toekomst
4,22
4,25

Prestatie FD-I
2,09
3,27

Anderen

Doel Nr.

2,23
2,63

4.00
4.25

Akties:
• Bij de installatiesets een lijst met bugs + oplossingen beschikbaar stellen (tab)
• Verantwoordelijke per gebied aanstellen (management)
• Informatie over bekende problemen verspreiden via e-mail (helpdesk)
- voor generieke problemen, max. ongeveer 1 per week breed verspreiden
• Wellicht text-retrieval systeem waarin klanten kunnen zoeken
Opmerkingen klanten:
- Lijst meest recente voorvallen (hot list, top 10)?
- Tijdsaspect bijprobleemoplossing op lokatie!
- Trends in helpdesksysteem
Eigenaar: Robert van den Nieuwendijk

2
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Aktieplan 12

Voice of the Customer

Distributiebeleid
FD Informatica
5.4.
5.5.

Mijn leverancier levert complete en uitgeteste installatie- en conversiesets.
Nieuwe -nog niet ondersteunde- produkten worden door mijn leverancier beschikbaar
gesteld voor gebruik in mijn organisatie.
5.11. Mijn leverancier past bestaande (standaard)produkten aan tot specifieke LNV produkten.

Belang Nu
5.4 4.28
5.5 3.06
5.11 2.39

Belang Toekomst
4.31
3.06
2.44

Prestatie FD-I
3.39
1.93
3.69

Anderen
3.41
3.00
2.44

Doel
4.00
3.10
3.00

Akties:
• Aanpassing distributiebeleid: 'meer sporen' met meer/mindere mate van ondersteuning
• Meer betrokkenheid van klanten bij testen
• Communicatie naar klanten m.b.t. waarom, hoe en consequenties
• Verder implementeren kwaliteitssysteem
Opmerkingen klanten:
- Aanscherpen curatief onderhoud.
- Zicht houden op problemen klanten ('meedenken')

Eigenaar: Bert Hajee, Henk Romein

Nr.
21
23
49

Aktieplan 13

Voice of the Customer

Uitwijk
FD Informatica

2.14. Mijn leverancier beschikt over faciliteiten (ruimte, apparatuur en personeel) die gebruikt
kunnen worden bij calamiteiten.
Belang Nu
2.14 3.39

Belang Toekomst
3.69

Prestatie FD-I
1.57

Anderen
3.40

Akties:
• Rol als adviseur t.a.v. beleidsontwikkeling
• Beperkte mogelijkheden tot leveren personeel vanuit FD-I of remote ondersteuning
• Inventarisatie van daadwerkelijke behoefte bij klanten

Eigenaar: Richard Rhemrev

Doel Nr.
2.50 10

Aktieplan 14
Workshops

&

Voice of the Customer

cursussen
FD Informatica

3.5. Mijn leverancier organiseert regelmatig bijeenkomsten om mij in te lichten over nieuwe
ontwikkelingen en produkten.
3.6. Mijn leverancier organiseert op efficiënte wijze cursussen en geeft hierover vooraf
voldoende informatie.
Belang Nu

Belang Toekomst

Prestatie FD-I

Anderen

Doel Nr.

3.5

3.86

3.89

2.56

3.56

3.89

3.6

3.94

3.94

2.91

3.81

3.94 18

9

Akties:
• Herinvoeren systeembeheerdersdagen (2 maal per jaar)
• Via systeembeheerdersenquête behoefte en onderwerpen workshops inventariseren
• Cursusplanning publiceren (vaste rubriek in VIA)
• Opleiding en voorlichting integraal onderdeel maken van produkten en diensten FD-I
Opmerkingen klanten:
• Andere invulling van systeembeheerdersdagen, dan de laatst georganiseerde.: meer overleg, meer discussie,
meer voorlichting over wat TFDL doet.

Eigenaar: Jan van Keulen
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Overige punten

Voice of the Customer

FD Informatica

Cursusmateriaal voor eindgebruikers: item 3.7
Wordt binnen FD verder onderzocht (buiten TFDL)
UNIX ondersteuning: item 2.12
Haalbaarheid ondersteuning wordt onderzocht
Licenties: item 1.6
Past niet binnen inkoopstrategie FD-I
Telewerken, netwerkdiensten: items 5.10 en 2.15
Pilot met Staatsbosbeheer opgestart
Op diverse andere plekken initiatieven
P&O beschikt over rapport met organisatorische consequenties

IBWMffllffllllM^

Voice of the Customer project

Bijlage C: Toelichting op hulpmiddel 'House of Quality'
Hoewel slechts gedeeltelijk toegepast tijdens dit project, leek het de auteurs toch zinvol om een
beschrijving van het 'House of Quality' hulpmiddel op te nemen voor eventueel gebruik in
volgende VoC projecten.
Het 'House of Quality' wordt in een 'Voice of the Customer' project gebruikt om
klantverwachtingen, leveranciersaanbod en verantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen. Het
wordt geleidelijk gevuld tijdens de projectfasen 1 (Kwalitatieve analyse), 2 (Kwantitatieve
analyse) en 3 (Aktieplanning).
Onderstaand figuur geeft een compleet beeld van het 'House of Quality', dat hieronder verder
wordt toegelicht:

Expertise
"Hoe/wie

Klantverwachtingen
"Waf

Interview
resultaten
"Prioriteit"

Fase 1, Kwalitatieve analyse -* Linkerkant House of Quality
Tijdens Fase 1, de kwalitatieve analyse, wordt de linkerkant van dit 'House of Quality' gevuld. De
opmerkingen uit de klantenworkshops, die worden verwerkt tot questionnaire stellingen, worden
hier vermeld. Hier zouden bijvoorbeeld de volgende stellingen kunnen staan:
• De contactpersonen van mijn leverancier zijn telefonisch goed bereikbaar
• De helpdesk van leverancier is van 's morgens 8 tot 's avonds 6 uur bereikbaar
• Ik krijg na aanmelding van een probleem binnen 24 uur melding van de status
In de terminologie van het House of Quality worden deze stellingen ook wel Klantverwachtingen
genoemd.

FD-Informatica
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Fase 2, Kwantitatieve analyse -»• Rechterkant House of Quality
Met behulp van de verkregen questionnaire stellingen worden interviews georganiseerd. De
resultaten hiervan worden in de rechterkant van het House of Quality verwerkt. Hierbij worden de
vier tijdens de interviews gestelde vragen (Belang Nu, Belang Toekomst, Prestatie FD, Prestatie
Anderen) per stelling ingevoerd. Daar worden nog drie kolommen aan toegevoegd:
- Doel: Wat is het doel (op een schaal van 1-5); dit wordt tijdens de aktieplanning bepaald
- Ratio: De ratio is gedefinieerd als Doel FD-I / Prestatie FD-I, en geeft een maat van verbetering
- Gewicht Het gewicht is Ratio * Belang Toekomst.
Met het gewicht wordt in feite een prioriteit toegekend aan de in de vorige fase gevonden
klantverwachtingen. Onderstaand figuur illustreert dit:
Belang
Nu

Prestatie

Toekemat

WIJ

Doel

Ratio

Gewicht

Zll

Contactpersonen goed bereikbaar 4

I

4

2

i

3

«»•

Helpdesk beschikbaar van 8-18

4

|

5

3

I

5

Binnen 24 uur statusmelding

3

j

4

1

!

4

2

e

5

1.67

8.33

3

3

12

In dit voorbeeld heeft de 'statusmelding binnen 24 uuf het hoogste gewicht: voor die
klantverwachting is het verschil tussen belang en prestatie het grootst.
Fase 3, Aktieplanning •* Het midden van het House of Quality
Het midden van het House of Quality (HoQ) wordt gebruikt om aan te geven welke expertise en
verantwoordelijkheden nodig zijn om aan bepaalde klantverwachtingen te voldoen.
Hiertoe wordt in een workshop met alle betrokkenen de correlatie aangegeven tussen
afdelingen/verantwoordelijken (bovenkant HoQ) en de klantverwachtingen (linkerkant HoQ). Dit
gebeurt ook weer op een schaal van 1 tot 5: hoe hoger de correlatie (hoofdverantwoordelijkheid),
hoe hoger het cijfer.
Dit is vooral zinvol voor grote organisaties waar niet altijd duidelijk is bij wie je voor bepaalde
onderwerpen moet zijn. Tevens is dit bruikbaar bij 'nieuwe' organisaties, als hulpmiddel bij het
organisatieontwerp. Binnen het FD-I project is dit deel niet toegepast omdat vrij evident was wie
bij de aktieplanning betrokken dienden te worden.
Ter illustratie volgt hier een voorbeeld van deze correlatie:
Account
mgmt

Contactpersonen goed bereikbaar

5

SW
Support

3

Helpdesk On-site Administratie
support

4

1

•
Helpdesk beschikbaar van 8-18

2

5

1

Binnen 24 uur statusmelding

4

1

2
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Fase 4, Implementatie -»• Het gehele House of Quality
Nu de linkerkant, het centrum en de rechterkant van het House of Quality zijn ingevuld, vallen de
puzzelstukjes in elkaar. Met het uitgerekende gewicht per klantverwachting is de prioriteit van de
klant bekend. Door nu kolomgewijs per verantwoordelijke afdeling de correlaties met de
bijbehorende gewichten te vermenigvuldigen en het resultaat steeds op te tellen, ontstaan
totalen per kolom.
Ter illustratie het complete 'House of Quality':

Account
mgmt

Contactpersonen goed bereikbaar

5

SW
Support

3

Helpdesk On-site Administratie
support
Gewicht

4

1

8

8.33

Helpdesk beschikbaar van 8-18

2

5

1

Binnen 24 uur statusmelding

4

1

2

1

88.66

85.66

40.33

12

Scores

Voorbeeld uitwerking:
Score 'Account management'
Score 'Software support'

40

12

: 5 * 8 = 40
: 3 * 8 + 2 * 8,33 + 4 * 12 = 88,66

De scores die onderaan vermeld staan zeggen iets over de interne prioriteit: de kolom met de
hoogste score (in dit geval de afdeling Software Support) draagt het meeste bij aan de invulling
van de klantverwachtingen. Het is dus een maat voor gewenste niveau van betrokkenheid bij de
akties.
Zoals gezegd, zijn binnen het onderhavige project alleen de stappen zoals beschreven bij fase 1
en 2 toegepast. (Linker- en rechterzijde House of Quality). Dat was in dit geval voldoende om
prioriteiten mee te kunnen stellen. De betrokken organisatie (FD-I) is niet zo complex dat het
midden van het House of Quality (uit fase 3 en 4) nodig was.
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