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Naareenmeerklantgerichte
organisatie,maarhoedan?
DRS. N I C O VAN DEK W O U D E , WATERLEIDING FRIESLAND*
[AN LEO VAN D E E M T E R , BUREAU BERENSCHOT**

Monopolisten, marktleiders,overheidsorganisaties:naastveelverschillen hebbenzeookovereenkomsten.Hununiekepositieheeft vaakgeleid toteenbestaan ineenivorentoren.Hun klanten,
a/nemers,cliënten haddenzichmaar teschikken.Dergelijke opvattingenzijnnietmeervandeze
tijd.Hetwelvaartsniveau ishoogendeconsumentraaktgewend aansteedshogereniveau'svan
dienstverlening enaanindividuelewensenaangepaste producten.Inzo'nomgeving blijkt dathet
apparaat waarvan demensenuitdewaterleidingwereld veronderstellendatheteensoepeldraaiende
machine is,dooranderensomswordtgezienalseenstelroestigeknersende raderen.Consumentenorganisatiesprikkenbijtijd enwijle methetontleedmes.Nognietzolanggeleden verscheeneen
doordewaterleidingsector verguisdonderzoeksrapportdatnogal kritischwasoverdeefficiency van
dewaterleidingsector.
Netalszoveelorganisaties isWaterleiding
Friesland (WLF) tegendezeachtergrond bezig
methetdoorvoerenvanveranderingen.Het
besluit omdeklantgerichtheid vandeorgani-

Luisteren, vertalen en terugkoppelen.

diezelfde structuren. Daaromwerdmeteen
stevigeinbtengvanbuitenaf- vanBerenschot
-eenantwoord gezochtopdevraag:"Hoe
pakken wijdataan?".
WLF isgeorganiseerd rondomdehoofdfuncties productie,distributieenfinanciën.De
klantspeeldedaatbij weleenrol,maarwasin
feiteondergeschikt aandeze hoofdfuncties.
Geïnspireerd doordeontwikkelingen ende
eigenvisie,heeft Waterleiding Friesland
beslotenderolvandeklantzichtbaarder te
makenengelijkwaardiger telatenzijn.Dir

Ee'n tele/omscrie irigarig

satieteversterken wasredelijksnelgenomen.
Maaruiteerdereervaringen wasalgebleken
datdebestaandeorganisatieenbestaande
structuren maarmoeizaamzijn teveranderen
doorenmetdemensendiedeeluitmaken van
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metinachtnemingvandewettelijke takenen
derandvoorwaarden vandeeigenorganisatie.
Omdeklanteneenstem tegevenendeze
telatendoorklinkenbinnen Waterleiding
Frieslandisereenaparteklantenafdeling in
hetlevengeroepen,waarineenaantal functies
rondomklanten isondergebracht. Grotendeels

warenditfuncties dieverspreid wareninde
organisatie.Erzijnechterookeenaantal
nieuweofvernieuwde functies aantoegevoegd.
Deklantenafdeling zorgtvoothetluisteten,vertalenenterugkoppelen enstimuleert
andereafdelingen omtezotgen vooraanpassingen indedienstverlening,voorhet
vernieuwen ofontwikkelen vanproductenen
dienstenenvoordeuitvoeringvan projecten.
WLF heeft ervoorgekozenomdewensenvan
deconsument boventafel tekrijgen met
behulpvaneen consumentenpanel eneen
schriftelijke enquête.Dezakelijke afnemers
zijn apart benaderd.
Op weg naar een lage hassle-factor
Decontacten metdeconsument waren
binnenWLFversnipperd.Contacten dieover
meerafdelingen verlopenvereisenmeer
afstemming encoördinatie.Bovendiendragen
zijhettisicoinzichdatdeconsument niet
optimaalwordtgeholpen,bijvoorbeeld doordardezevaakwordtdoorverbonden.Met
anderewoordeneenhogehassle-factor.De
hassle-factor iseenmarketingbegrip en heeft
betrekkingopdemoeitedieeenklantzich
moetgetroosten omietsgeregeld tekrijgen of
aftenemen.Eenklantgerichte organisatie
heeft eenlagehassle-factor:deorganisatie
maakt hetdeklantinhetalgemeengemakkelijk.Dehouding'uw probleem ismijn
probleem'isdaarbij sterk ondersteunend.
WLF heeft daaromalleconsumentencontactengebundeld binnen deklantenafdeling,gecombineerdmetéén telefonische
inganginhetbedrijfvoordeklant.Dezeafdelinghandelrminimaal80procent vande
consumentencontacten directaf Verderzorgt
zijvoordecoördinatievandeklachtenafhandeling enspteektzonodigdirecteen
tijdstip afmetdeconsument vooreenbezoek.
Customer Review Proces:
de stem van de klant
Devraagdiezichvervolgensvoordeedwas:
"Watwillenonze(zakelijke)klanten nueigenlijkvanons?".Ookdezevraagisnietachter
eenbureau tebeantwoorden. Schriftelijke
enquêtesofmarktonderzoeken kunneneen
uitkomst biedenmaarWLF heeft gekozenvoot
eenmeerpersoonlijke benadering.Ditmethet
oogophetversterken vanderelatiesmetde
zakelijke afnemers.
WLF maaktdaarbij gebruikvanhet
CustomerReviewProces(CRP). Eenmethode
diezichrichtophetvergrotenvandeklantgerichtheid enhetbevorderenvandeklantentrouw.Demethodevormtdaarmeeeen
wezenlijkonderdeelvanhet klantenmanagementvanWLF. UniekaandeCRP-methodeis
dedirectebetrokkenheid vandeeigenmedeH20
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werkers.Zijhoudenzelfde interviewsmet
hun klanten.Deaanpak bevordert demotivatieenverhoogtdeacceptatievanactiesdie
naaraanleidingvanCRPzijn geformuleerd.
Daarnaast leverendeinterviewsveelkwalitatieveenkwantitatieveinformatie opover
debelangrijkste kritische succesfactoren.

Wotwillenonzezakelijkeklanten?

Daarbij valttedenkenaandekwaliteitvanhet
geleverdewater,deprijs,de leverbetrouwbaarheid endedienstverlening.Totnutoe
hebbenzo'n 100zakelijkeafnemers verteldwat
zijbelangrijk vinden,hoezijdeprestatiesvan
WLFbeoordelen,waterverbeterd moetworden
enopwelkewijzedathetbestekangebeuren.
Dezeinformatie isvervolgensverwerkten
deuitkomsten zijn weergegeven perklant
(handigvoordeklant-'files')envooralleafnemerstezamen.Ditheeft WLFwaardevolle
informatie opgeleverdoverdeklanttevredenheidenoverdebelangrijkste verbeterpunten.Zozijn eraccountmanagersaangestelddiealshétaanspreekpunt optreden
voordeklant.VerderisKlareZakeninhet
levengeroepen,eeninformatiebulletin voor
dezakelijke afnemers. Daarnaastzijndiverse
projecten gestart.Dezevariërenvaneenrelatiefeenvoudig besparingsadvies totcompleteinstallaties voothethergebruik vanafvalwater.
Veranderingen in de organisatie
Hetisnietmogelijk omachtereen
bureau eenklantgerichteorganisatieteontwerpen.Klantgetichtheid iseenmaniervan
werken,eenbepaaldehouding,bereidheid
omeenander tehelpen,devaardigheidom
meete denkenenoplossingen teverzinnen.
Kortommenselijke eigenschappen dieoverigensbinnenWLF ruimaanwezigzijn.
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Hetmanagement vanWLFheeft het
belangvanklantgerichtheid steeds benadrukt,
nietalleen inwoordenmaarookindaden.De
wensenenbehoeften vandezakelijke klanten
endeconsumenten zijn medebepalend
gewordenvoorhetbeleidenorganisatorische
veranderingen. Hetinrichten vandeklantenafdeling, hetaanstellenvan
accountmanagers enhetbundelen
vandeconsumentencontacten zijn
daarvoorbeeldenvan.
Deinvloedvandeklantgaat
echternogveelverder.Het heeft
inmiddelsgeleid totanderemanierenvanwerkeninbijvoorbeeld de
districten:deafspraken metde
klanten zijn leidend.Ditbetekent
dathetanderewerkzoefficiënt
mogelijk moetwordengeorganiseerdronddezeafspraken.
Ookdemedewerkersvande
afdeling engineering,hetlaboratoriumendeprocestechnologen hebbenanderetakengekregen.Zijzijn
directbetrokkenbijdeindustriële
projecten endenkenmeemetoplossingen.Dezakelijke marktkent
anderemoresensteltdaarmee
andereeisenaandezemedewerkers.
Snelheidiseenvereisteendaarom
wordenvoorstellen projectmatig
geschreven.Voorstellendienieteenbetoogzijn
voordemooietechniek,maarwaarindetoegevoegdewaardevoordeklantcentraalsraat.
Schermutselingen achter de
schermen
Iederveranderingsproces ineenorganisatiegaatgepaardmetonrust endiscussies.Dat
geldtzekervoororganisaties waarinoverheidstaken enmarktactiviteiten verenigd zijn

Schermutselingenachterdeschermen.

ofworden.Dergelijkediscussieszijn gezond
omdat zijduidelijkheid verschaffen overde
belangenenmogelijke knelpunten bij hetuitvoerenvanbeidesoortenwerkzaamheden.De
marktwensen mogen natuurlijk nietleiden
toteenslechteuitvoetingvandepublieke
taken.Anderzijds ishet nietdebedoelingdat
hetuitvoeren vandeoverheidstaken totontevredenheid leidtbijdeafnemers. Verderroept
implementatie vanveranderingen vaakweerstandop,omdat bestaandewerkmethoden die
opzichgoedvoldeden,maarnietaltijd klantgerichtzijn,moetenwordenaangepast.Bij
WaterleidingFriesland hebbenwegemerkt
datdeacceptatievanveranderingen aanmerkelijkgroterwordtalsvooreengeleidelijke
aanpakwordtgekozen.Datbetekentdateen
voorgesteldeveranderingofaanpassingvan
eenbedrijfsproces eerstwordt'uitgetest' in
eenpilot.Voorafvoorzieneapenenberen blijkentijdens zo'nexperimentvaaknietopte
komendagenofzeblijken eenvoudigtetackelen.Tegelijkertijd biedthetexperimentde
mogelijkheid omserieustekijken naarproblemendiezichdaadwerkelijk voordoen.Meestal
blijkt datnaafronding vanhetexperimentde
veranderingzonderalteveelspanningen
bedrijfsbreed kanwordeningevoerd.
Hetislastigomiedeteenteovertuigen
vandenoodzaakvanveranderingen.Datgeldt
vooralvoordemedewerkersdiewatverder
afstaan vanhetdirectecontactmetdeextetnc
klant.BijWaterleidingFriesland proberenwe
gedurendehetveranderingstraject allemedewerkersvanhetbedrijfzo goedmogelijk opde
hoogtetehoudenvandeontwikkelingendoof
deverspreidingvaneenapart informatiebulletin.Allemedewerkersontvangen ditbulletinpetsoonlijkaanhengetichtopdewerkplek,waardoorookminderdirectbetrokkenen
opz'n minstzijn geïnformeerd.
Dinosaurussen zijn
uitgestorven
Hetdoorvoerenvanveranderingenisnodig:nietomdat het
werktotnu toenietgoedzouwordengedaan.Veranderen betekent
datdeorganisatieinhet midden
vandesamenlevingstaat,zich
bewustisvanhaarroldaarinen
bereidisomintespelenopveranderingen indeomgeving.Uiteindelijk isditvooreenorganisatie
oplangeretermijn demanieromte
overleven.
Immers:dedinosaurussen
warengrootenstampten hard,
maarzijn uitgestorven omdatzij
zichniettijdig hebben aangepast
aandeveranderende omstandigheden. •"

