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EENVOUDIGE INGREPEN VERHOGEN PERFORMANCE EN KLANTTEVREDENHEID

Hoe IT uit de 
verdediging komt

 Ontevredenheid. Wat valt daar 
tegenin te brengen? Het is 
zo subjectief en afhankelijk 
van de gemoedstoestand van 

degene die zijn mening geeft. Toch valt 
KHW� QLHW� PHH� DOOH� NULWLHN� WH� SDUHUHQ�� µ,7�
is te duur.’ ‘Projecten worden te laat op-
geleverd.’ ‘De communicatie vanuit IT 
LV� VOHFKW«¶�(Q��R� MD�� µ+HW�]DO�GLW� MDDU�PHW�
minder geld moeten. Het is tenslotte voor 
iedereen crisis, dus ook voor IT.’
-H�PHQVHQ� ]LMQ� DO� ÀLQN� EHODVW�� -H�PDQD-
gers klagen over werklast en werkdruk. 
Zijn we wel met de juiste dingen bezig, 
vraag je je af. Volgens de business is IT te 
veel aan het beheren en te weinig aan het 
innoveren… Maar het geld voor projecten 
is ook al gehalveerd, zonder dat de ge-
wenste verbeteringen gehalveerd worden. 
Er lijkt sprake van een vicieuze cirkel 
die niet te doorbreken is. Hoe gaat IT de 
klanttevredenheid verbeteren? Hoe cre-
eer je meer ruimte voor een inhoudelijk 
en constructief gesprek in plaats van in 
de verdediging te moeten schieten? 

OYl�cdYfl]f�oadd]f�
.ODQWHQ� ZLOOHQ� HLJHQOLMN� DOWLMG� KHW]HOIGH��
hun huidige IT-diensten moeten vlekke-
loos werken, ze moeten zo snel mogelijk 
nieuwe functionaliteit krijgen en, als die 

twee dingen goed gaan, willen ze wat ad-
vies over hoe ze IT verder kunnen toepas-
sen om hun bedrijfsproces te verbeteren. 
Dit alles tegen acceptabele kosten.
We praten hier over diensten. Diensten 
zijn ontastbaar, waarbij de interactie tus-
sen dienstverlener en klant noodzakelijk 
en kenmerkend is. Het feit dat IT-dien-
sten ontastbaar zijn, maakt dat niet altijd 
duidelijk is dat er werk verricht wordt om 
een nieuwe dienst te leveren. Laat staan 
YRRU� KHW� H[SORLWHUHQ� YDQ� HHQ� EHVWDDQGH�
dienst. Terwijl juist daar de kostendrivers 
van IT zich manifesteren.

<akkYlakÚ]j
Als we de wensen van de klanten goed be-
schouwen, gaat IT vooral over ‘uitvoeren’ 
of om het werkend houden van een dienst 
of het leveren van een nieuwe dienst. Zo-
als met alle bedrijfsonderdelen buiten het 
primaire bedrijfsproces het geval is, is het 
KLHUELM�ODVWLJ�H[FHOOHUHQ��,7�KRRUW�KHW�DOWLMG�
te doen en nieuwe functionaliteiten moeten 
altijd op tijd zijn. Toch is het goed mogelijk 
om ook met deze verwachtingen de klant-
tevredenheid te verbeteren. Door allereerst 
de prestaties te verbeteren. Hiermee wordt 
een belangrijke bron van negatieve invloed 
op klanttevredenheid verwijderd. We stip-
pen kort enkele maatregelen aan die de 

SUHVWDWLHV�YDQ�,7�ÀLQN�NXQQHQ�RSYRHUHQ�
In de wereld van dienstverlening is voor-
raad een begrip dat niet vaak gebruikt 
wordt. Kijken we echter naar IT-organisa-
WLHV��GDQ�]LHQ�ZH�HQRUPH�ZHUNYRRUUDGHQ��
openstaande incidenten, changes die nog 
doorgevoerd moeten worden, onbeant-
woorde vragen. Deze voorraden verper-
soonlijken ontevreden klanten. Immers, 
achter de melding ‘400 openstaande in-
cidenten’ schuilt hetzelfde aantal eind-
gebruikers dat niet krijgt wat het van IT 
mag verwachten. De CIO die deze werk-
voorraad onder controle heeft, levert de 
hygiëne als randvoorwaarde voor verdere 
businessontwikkeling.
Als CIO moet je dus allereerst weten of de 
hoeveelheid binnenkomend werk in verhou-
ding staat tot het aantal beschikbare mede-
werkers. Ondanks klagen over werkdruk 
heeft het gros van de IT-organisaties vol-
doende menskracht om de vraag aan te kun-
nen. Maar zijn ze ook zo georganiseerd dat ze 
het werk optimaal kunnen afhandelen?

Standaardisatie
Een voor de hand liggende methode, die 
in de praktijk nog te weinig wordt benut, 
is standaardisatie. Elke klant stelt zijn of 
haar vragen en wensen op een andere ma-
nier, maar veel van de wensen komen op 
hetzelfde neer. Deze hoeven niet telkens op-
nieuw een uitgebreid proces te doorlopen. 
Standaardisatie verkort de doorlooptijden 
enorm, waardoor werkvoorraden slinken.
Ook is traditioneel de servicedesk zeer be-
langrijk. De deskundigheid en snelheid van 
de medewerkers aldaar beïnvloeden direct 
de werkvoorraad en klanttevredenheid. Dat 

Je bent CIO en presenteert de resultaten van IT over de laatste periode. 
De gezichten van de toehoorders – je collega-directeuren – hebben 
een bijzonder neutrale uitdrukking. Ze willen weliswaar je verhaal horen 
– ze weten hoe belangrijk IT is voor hun eigen succes – maar de recente 
ervaringen met IT zijn niet best. De strekking van de respons is dan ook: 
begrip voor de moeite, maar we zijn niet tevreden. Hoe kun je zorgen 
dat het gesprek over de inhoud gaat en minder gegijzeld wordt door 
ondermaatse prestaties?
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in aanmerking genomen is het inzetten van 
starters op een servicedesk niet verstandig; 
zij bieden de klant te weinig oplossend ver-
mogen. Gebruikers verwachten geholpen 
te worden. Dit betekent dat de waardering 
voor de servicedesk, als onderdeel van IT, 
structureel omhoog moet, mede om de juis-
te medewerkers te binden.
Bovendien blijkt operationele sturing via 
dag- een weekstarts een uitstekend mid-
del om een cultuurdoorbraak te realise-
ren. Het bevordert de dialoog tussen ma-
nagement en medewerkers over de zaken 
die er echt toe doen voor de werkvloer en 
dwingt een (drastisch) snellere besluit-
vorming af. Waardoor ook het aantal op 
IT wachtende klanten snel vermindert.

=]fja[`laf_kn]jc]]j7
Er is een grens aan het effect van de pres-
taties op de klanttevredenheid. Als de 
hygiëne eenmaal op orde is, hoe dan ver-
der? Met verbeterde prestaties alleen red 
je het niet. Er moet ook gewerkt worden 
aan een positieve interactie tussen klant 
en IT. Communicatie dus. Op alle niveaus 
in de organisatie, te beginnen bij de CIO. 
We noemen bij wijze van voorbeeld enkele 
veelvoorkomende situaties die ‘smeken’ 
om een betere manier van communiceren.
De grondgedachte van iedere CIO moet 
]LMQ��]RHN�HONDDU�RS��ZDQW�LQWHUDFWLH�WXVVHQ�
gebruikers en IT’ers levert altijd waarde 
op. Geen voor de hand liggend uitgangs-
punt voor het hoofd van de IT-organisatie, 
een bedrijfsonderdeel dat niet bekend 
VWDDW�RP�]LMQ�FRPPXQLFDWLHYHUPRJHQ��$OV�
IT al communicatie heeft ingericht, spitst 
deze zich toe op zaken die niet goed ver-
lopen (bijvoorbeeld grote verstoringen), 
maar nooit op de bereikte successen. Zo 
dragen verbeterinitiatieven niet bij aan 
een positieve beeldvorming van IT.
Voor de CIO is de belangrijke taak wegge-
legd om de successen van IT te verklaren. 
Om, vanuit de top van de IT-organisatie, 
in heldere taal uit te leggen wat er nodig is 
om de IT-diensten te leveren en welke suc-
cessen daarmee worden bereikt voor de 
business. Dit kan alleen op basis van feiten. 
Nadrukkelijk niet contractfeiten – een up-
time van het netwerk van 99,5 procent – 
maar prestatie-indicatoren zoals verloren 
productie-uren van een dienst en time-to-
market van innovaties dan wel wijzigingen.
Een tweede gebied waar goede communi-

FDWLH�HIIHFW�VRUWHHUW��LV�GH�VSHFL¿FDWLH�YDQ�
nieuwe functionaliteit door de business. 
Een veelvoorkomende opvatting over de 
URO�YDQ�,7�LQ�GLW�RS]LFKW�NRPW�QHHU�RS��µ,N�
vertel wat ik wil en dan ga jij het maken. 
Toch?’ IT’ers zijn dan vaak niet assertief 
genoeg om door te vragen, om de vraag 
JRHG� IXQFWLRQHHO� WH�NXQQHQ�VSHFL¿FHUHQ��
Ook ontbreekt de assertiviteit om sim-
pelweg niet te starten zonder goed onder-
bouwde businesscase. 
De business lijkt zijn verantwoordelijk-
heid voor het verbeteren van de bedrijfs-
processen te onderschatten. Deze verant-
woordelijkheid impliceert een behoorlijke 
tijdsinvestering in het realiseren van ver-
beteringen in bedrijfsprocessen. Ook 
vergt het structureel tijd besteden met 
IT aan het oplossen van een incident het 
doorvoeren van een wijziging of het spe-
FL¿FHUHQ�YDQ�WRHNRPVWVWDSSHQ��
Het moge voor IT’ers misschien verleidelijk 
zijn zich niet al te assertief op te stellen, maar 
de interactie die we hier beschrijven is essen-
tieel voor het succes van IT. Een eenvoudige 
vergelijking maakt dat wel duidelijk. Komt 
HHQ�PDQ�ELM�GH�GRNWHU��³,N�KHE�SLMQ �́�]HJW�KLM�
tegen de arts, zonder verdere toelichting. “Jij 
EHQW�GH�H[SHUW�� ORV�KHW�RS�«�HQ� LN�KHE�HHQ�
SLMQVWLOOHU� QRGLJ�́ �1LHPDQG� ]DO� YHUZDFKWHQ�
dat een dokter op basis van deze informatie 
aan de slag gaat. Hij zal doorvragen om de 
diagnose te kunnen stellen. Zo is het ook de 
taak van de CIO om te zorgen dat de business 
met een helder verhaal over het probleem 
komt, niet met een oplossing. Dit begint in 
de boardroom met het duidelijk benoemen 
van het probleem en wat men ervoor over 
heeft om het probleem opgelost te krijgen. 
Een oplossing is niet interessant als het pro-
EOHHP�QLHW�KHOGHU�JHGH¿QLHHUG�LV�

Verankering
Er vallen twee belangrijke aspecten van 
communicatie te onderscheiden die de 
tevredenheid van klanten verbeteren. Het 
eerste is een frequente, inhoudelijke in-
teractie tussen klant en IT. De basis voor 
deze inhoudelijke interactie is dat er niet 
eerst gezeurd hoeft te worden over werk-

eenheden die niet goed afgehandeld zijn 
of nog openstaan. Dit impliceert dat IT 
met kleine werkvoorraden moet werken, 
zodat dit niet in de weg staat van een ge-
sprek over de inhoud. 
Het tweede aspect is er zorg voor te dra-
gen dat IT-medewerkers weten hoe ze met 
klanten moeten communiceren. Hierbij 
is het belangrijk te bepalen wie met wie 
SUDDW� HQ� ZDDURYHU�� WHFKQLFL� SUDWHQ� RYHU�
inhoud, servicemanagers over de dien-
VWHQ��GH�GLUHFWLH�RYHU�GH�ULFKWLQJ�HQ�¿QDQ-
ciën van IT. Investeren in goede commu-
nicatievaardigheden voor IT-personeel 
werpt vruchten af. Klantgerichtheid is 
niet een typische IT-training, maar draagt 
terdege bij aan de klanttevredenheid over 
IT-diensten. Klassieke probleemsituaties 
die hiermee verholpen worden zijn er te 
RYHU��'HQN�DDQ�
�� $FFRXQW��RI�VHUYLFHPDQDJHUV�GLH�WH�YHHO�

beloven.
�� 7HFKQLFL�GLH�GH�NODQW�QLHW�GXUYHQ�WH�EHO-

len uit angst kritiek te krijgen.
�� 3URMHFWPDQDJHUV� GLH� ]HJJHQ�GDW� µWHFK-

nisch alles mogelijk is’, terwijl dat zeker 
vanuit een kostenperspectief niet het 
geval is.

�� ,7¶HUV�GLH�XLW�GLHQVWEDDUKHLG�GH�QHLJLQJ�
hebben ook onbezonnen vragen met ‘ja’ 
te beantwoorden.

�� +HW� DFFHSWHUHQ� YDQ� HHQ� VOHFKW� JHGH¿-
nieerd verzoek, waardoor IT meteen al 
een aap op de schouder heeft. 

Dit soort situaties in een rollenspel oe-
fenen zorgt voor meer vertrouwen van 
IT-medewerkers in de discussie met de 
business. 

;gf[dmka]
Uiteindelijk is iedere CIO in staat zijn 
werkvoorraden te beheersen en de in-
teractie met de klant te verbeteren. Het 
zijn dé twee elementen die tot een hoge-
re klanttevredenheid leiden. Het is niet 
moeilijk om werkvoorraden te reduceren 
en beter te communiceren, maar het be-
reiken van beide doelstellingen vereist 
wel de aandacht en de energie van de CIO.
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“ZIJN IT-ORGANISATIES 
ZO GEORGANISEERD DAT 
ZE HET WERK OPTIMAAL 
KUNNEN AFHANDELEN?”
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