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Wanneer gaan de inspanningen
de opbrengsten overstijgen?

Communicatiebureau Synergie, Utrecht.
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Digitale dienstverlening:
waar ligt het omslagpunt?
Doxis neemt voorsprong
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Omslagartikel: Interview met
mr. Martin Berendse
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een Effectieve DIV - Covey
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Unified Communications
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Direct van het DEC
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Voorsprong met informatie:
Wet dwangsom
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Door: Dick de Maa, Serviceline Manager Consultancy Doxis
Tal van gemeenten is momenteel
druk bezig met het digitaliseren van
hun dienstverleningsprocessen. Veelal
gebeurt dat in het kader van het
opzetten van een Klantcontactcentrum
(KCC). In zo’n KCC worden
verschillende transactiekanalen (zoals
post, telefoon, internet en balie) als het
ware gelijkgeschakeld. Dat wordt wel
horizontalisering of multichannelling
genoemd. Daarbij hoort dan direct het
inrichten van een Midoffice (MO). Het
MO dient als het ware als schakelkast
tussen de ‘horizontale’ frontoffice van
het KCC en de veelal nog verticale,
vakspecifieke kokers of kolommen in
de backoffice. De ambitie is dat aan ‘de
voorkant’ van het KCC de klantlogica
mag regeren (vraagsturing), terwijl
aan ‘de achterkant’ in de backoffice
de organisatielogica intact mag blijven
(productsturing).
Het koppelen van deze twee
werelden is buitengewoon complex
en uiteindelijk maar beperkt mogelijk.
Dat rechtvaardigt de vraag: wanneer
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gaan de inspanningen de opbrengsten
overstijgen? Ook bij multichannelling
en digitalisering geldt de wet van de
afnemende meeropbrengst. Op een
zeker moment kost het steeds meer
organisatorische moeite om steeds
minder verbetering voor de burger te
realiseren. Toch lijken de ambities, zoals
die bijvoorbeeld zijn verankerd in het
rapport van de Commissie Jorritsma
of worden gepropageerd door EGEM,
in absolute termen te zijn gesteld:
digitaliseren (of horizontaliseren) moet
want het is goed. Het wordt tijd om
grenzen te gaan stellen. Het wordt tijd
voor de vraag: hoe ver moet je gaan en
hoe ingewikkeld moet je het maken?
Kortom, het wordt tijd voor de vraag:
waar ligt het omslagpunt?

er wordt per product gedigitaliseerd.
Dat heeft het voordeel dat de burger
door het aanklikken van het juiste
webformulier ook direct het juiste
zaaktype (werkproces) selecteert.
Deze eerste fase zorgt niettemin al
voor veel hoofdbrekens, kost veel
geld en gaat ook nog wel even duren.
En dat voor slechts een handjevol
processen, waarvan de meeste ook nog
relatief eenvoudig en eenduidig zijn.
Bijvoorbeeld omdat ze geen backofficeapplicatie kennen en dus geen
koppelvlakproblematiek (het probleem
om verschillende systemen met elkaar
‘te laten praten’, ook al spreken ze niet
dezelfde taal). >>

Met name de gemeenten uit de ANDEZfamilie die hebben deelgenomen of
nog deelnemen aan gezamenlijke, door
EGEM begeleide aanbestedingen, lopen
voorop in het proces van digitaliseren
en horizontaliseren. De eerste fase
is meestal nog redelijk overzichtelijk:
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Wanneer gaan
de inspanningen
de opbrengsten
overstijgen?
Hoe moet het dan verder als de echte
ambitie van de vraagsturing aangeboord
gaat worden? Dan gaat het over het
clusteren van deelproducten rondom
samengestelde klantvragen. Dat zijn
vragen als: “Ik wil verhuizen.”, “Ik wil
een café beginnen.” of “Ik wil een
garage in mijn tuin bouwen.” Dan
komen coördinatievraagstukken op tafel,
zowel organisatorisch als technisch, die
zacht gezegd veel zullen vergen van de
gemiddelde gemeentelijke organisatie.
Daarom is het verstandig om als
gemeente nu (nogmaals) vooruit te kijken
en de digitaliseringplannen te baseren op
een realistische dienstverleningsstrategie.
Middel en doel moeten in balans
gehouden worden.
Zoals de illustraties aangeven, kan zo’n
dienstverleningstrategie bestaan uit het
opzoeken van een optimum. Op dat fraaie
moment is de opbrengst in relatie tot de
kosten het hoogst en zijn de kosten in
relatie tot de opbrengst het laagst. Daarbij
gelden de volgende vier aannames:
1.	Aanvankelijk neemt door digitalisering
de transactiviteit toe. Dat is het
vermogen van de gemeente om
transacties met burgers en bedrijven
soepel, betrouwbaar en transparant
af te wikkelen. Die toename komt
vooral door het digitaliseren van
standaarddiensten. Die worden
daardoor beter bereikbaar (24/7 vanaf
alle online devices) en gemakkelijker
en goedkoper af te handelen (door
automatisering).

>> Nieuw (met een knipoog): de ‘De Maa Curves’ voor het dubbele omslagpunt bij
KCC-inrichtingen.

2.	Naarmate ook specifiekere diensten
meer gestandaardiseerd en via het
web aangeboden gaan worden, gaat
bij de klant een ‘contactdeficiet’
ontstaan. Over ingewikkelde of
gevoelige zaken willen klanten nu
eenmaal met iemand praten, liefst
face-to-face. Het doorwerken van
het voice-respondmenu van de
telefooncentrale wordt dan niet
beleefd als het verhogen van de
transactiviteit.
3.	Aanvankelijk neemt de complexiteit
in de bedrijfsvoering af door
digitalisering. Er wordt gewied
in de hoeveelheid formulieren,
betaalmodules en adressenbestanden.
Processen en applicaties worden
heringericht op basis van grote
gemene delers. Er komen meer
afdelingsoverstijgende voorzieningen
en werkwijzen. Documenten en
gegevens worden één keer opgeslagen
en kunnen onbeperkt geraadpleegd
worden.
4.	Naarmate de horizontalisering
voortschrijdt, begint echter de
complexiteit weer toe te nemen.
Het laaghangend fruit is al geplukt.
Nu komt bijvoorbeeld het moment
waarop het laten verlopen van
het berichtenverkeer tussen
verschillende backoffice-applicaties
via de broker van het midoffice,
complexer is dan het leren leven met
de afstemmingsproblemen tussen
de verschillende backoffice kokers.
Ook komt nu het moment waarop

de bedrijfsvoeringkosten voor het
via het KCC laten lopen van alle
informatievragen eigenlijk niet meer
opwegen tegen de (geringe) moeite
die het de burger kost om voor
Sociale Zaken een ander nummer te
bellen dan voor Bouwen & Wonen.
Gemeenten die bezig zijn met
de invoering van het roemruchte
14-netnummer zitten al middenin deze
afwegingen.
Hieruit volgt direct een aantal lessen:
>>	laat het KCC en midoffice niet
zonder meer over aan de experts,
enthousiastelingen en technici.
Programma- en projectmanagers zijn
daarbij inbegrepen. Consultants en
goeroes ook;
>>	volg een duale strategie: digitale
standaarddiensten naast persoonlijke
dienstverlening (supermarkt én
buurtwinkel);
>>	kijk goed naar het
complexiteitscontinuüm bij het
horizontaliseren van het front- en
midoffice. Dan zal voorlopig blijken
dat het KCC niet alle contacten en
transacties voor alle typen diensten
moet willen claimen. En dat echte
vraagsturing in sommige gevallen
vermoedelijk te hoog gegrepen is.
Vervolgens is het dan natuurlijk wel zaak
om dat dienstverleningsoptimum ook
daadwerkelijk te gaan opzoeken. Er is
wel degelijk een wereld te winnen – voor
wie op tijd stopt. <<

Info Management

03| 2008

5

