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Nederlandstaligee Samenvatting 

Nederlandstaligee titel: Door  informati e en communicatie technologie mogelijk 
gemaaktee distributi e van diensten: diensten positionerings strategie, front  office 
informati ee en multi-channeling. 

Dee distributi e van diensten is het centrale thema van dit proefschrift. Ik bestudeer  dit 
themaa vanuit het informatiemanagement perspectief. Daartoe combineer  ik inzichten 
uitt  de disciplines informatiemanagement en dienstverleningsmanagement en -
marketing.. Indien nodig worden deze inzichten verbonden met inzichten uit de 
organisatiekundee en strategieleer. Het proefschrift bestaat uit twee delen. 

Deell 1: Informatie op het Moment van de Waarheid 
Inn deel een van het proefschrift ga ik in op de strategische positionering van diensten 
opp de markt en op de informatiebehoeften van de front  office. Deel een bevat vier 
uitgebreidee gevalstudies waarin de strategische positionering van diensten en de 
frontfront  office informatievoorziening van vier  Nederlandse dienstverleners wordt 
onderzocht.. De gevalstudies zijn uitgevoerd bij  Unique Nederland, Gak Nederland, 
Interpoli ss en Sioo. Tezamen werpen de gevalstudies een speciaal licht op een 
industrietakk die ik aanduid met de term 'employability '  industrie. Een industrie 
waarinn privaat/publieke stelsels van ondernemingen diensten verlenen aan 
werkgeverss en werknemers om de mogelijkheden voor  levenslang werken te 
bevorderen.. In de cross case analyse en appendix B ga ik nader  in op deze 
industrietakk en de wijze waarop wijzigingen in met name sociale 
verzekeringswetgevingg deze industrietak beïnvloeden. 

Inn deel een presenteer  ik de volgende theorie. De positionering van diensten op 
dee markt is een kwestie van het positioneren van dienstverleningsprocessen omdat 
dienstenn combinaties van activiteiten zijn die voor  de klant worden verricht en 
gebundeldd zijn in processen. Ik onderscheid drie algemene typen van diensten 
positioneringss strategieën: de massa georiënteerde, de bereik georiënteerde en de 
partnerr  georiënteerde strategie. Binnen deze strategieën verschillen de aard van het 
dienstverleningsproces,, het type dienst, de nadruk van de waardetoevoeging, de 
beheersingg van de interactie met de klant, de management benadering, de marketing 
benaderingg en de economische voordelen (zie figuur  13.1). 

Eenn belangrijk onderdeel van dienstverleningsprocessen is de specificatie van 
diensten.. In de specificatie van diensten worden de algemene beloften die de 
dienstverlenerr  maakt in zijn marketinguitingen omgezet in voor  een specifieke klant, 
specifiekee beloften betreffende de dienst die geleverd gaat worden. De specificatie 
vann diensten kent zeven functies (zie figuur  13.2). De specificatie van diensten vindt 
plaatss in de front  office. 
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Figuurr 13.1: Karakteristieken van drie generieke diensten positionerings strategieën 

Omm in de front office het juiste te kunnen beloven betreffende de te leveren 
dienstt is informatie nodig over de activiteiten die de dienstverlener in de toekomst 
gaatt doen voor de klant. De front office heeft informatie nodig over uit welke 
activiteitenn de dienst zal gaan bestaan (product informatie) en over wanneer die 
activiteitenn kunnen worden verricht, dus over de beschikbare capaciteit van de 
dienstverlenerr (proces informatie). Daarnaast heeft de front office relatie informatie 
nodigg om de relatie met de klant te kennen en eventueel onderscheid te maken 
tussenn klanten. De relatie,, product en proces informatie verschillen naar de mate van 
maatwerkk dat door de dienstverlener wordt geleverd. De relatie tussen deze mate van 
maatwerkk en de informatie voor de specificatie van diensten in de front office is 
uitgedruktt in het front office informatiemodel (zie figuur 13.3). Voor een nadere 
uiteenzettingg van dit model in het Nederlands verwijs ik naar de Vries (2001). 

1 1 
2 2 
3 3 

4 4 

5 5 

6 6 
7 7 

ZevenZeven Juncties van diensten specificatie 
Klantenn specificeren hun behoeften en de dienstverlener informeert en adviseert. 
Opbouwenn van relaties met de klant. 
Compleett gespecificeerde diensten reduceren de risicobeleving van klanten en 
verbeterenn de kwaliteitsbeleving. 
Dienstenn specificatie initieert de levering van diensten en voorziet het 
leveringsprocess van specificaties. 
Dee specifieke verzameling van dienstverleners in een netwerk van dienstverleners dat 
dee dienst gaat leveren wordt bepaald. 
Interactiee met de klant vormt het startpunt voor innovatie van de dienstverlening. 
Informatiee over klanten en de markt kan worden opgebouwd. 

Figuurr 13.2: Zeven functies van diensten specificatie 
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Figuurr 13.3: Front office informatie model 

Binnenn massa georiënteerde strategieën wordt gebruik gemaakt van een front 
officee informatievoorziening die valt te typeren als loket of one-stop shop. Binnen 
bereikk georiënteerde strategieën wordt gebruik gemaakt van een front office 
informatievoorzieningg die valt te typeren als binnen-buitendienst of regiekamer. 
Binnenn partner georiënteerde strategieën wordt gebruik gemaakt van een front office 
informatievoorzieningg die valt te typeren als regiekamer of symbiose. 

Dee algemene problemen die mogen worden verwacht als in de front office niet 
wordtt voldaan aan de informatiebehoeften zijn uitgedrukt in figuur 13.4. 

Dezee theorie wordt in het proefschrift opgebouwd en ingebed vanuit inzichten 
uitt de literatuur op het gebied van informatiemanagement en 
dienstverleningsmanagementt in hoofdstuk twee en drie. In hoofdstuk een wordt het 
onderzoekk gemotiveerd vanuit het PrimaVera onderzoeksprogramma van de 
Universiteitt van Amsterdam naar informatiemanagement waarin het bestuderen van 
dee relatie tussen bedrijfskarakteristieken (in dit geval de aard van het 
dienstverleningsprocess en de diensten positionerings strategieën) en patronen van 
informatiee (in dit geval het front office informatiemodel) centraal staan. Daarnaast 
wordtt het onderzoek gemotiveerd vanuit het onderzoeksthema van de relatie tussen 
kwaliteitt van diensten en het ontwerp van voortbrengingsprocessen van diensten 
(waarr de front office informatievoorziening onderdeel van is) binnen het vakgebied 
dienstverleningsmanagementt en -marketing. 

Dee theorie is geconfronteerd met acht front offices in vier verschillende 
dienstverlenendee organisaties: Unique Nederland, Gak Nederland, Interpolis en 
Sioo.. Aan iedere casus is een hoofdstuk gewijd. De confrontatie tussen theorie en 
praktijkk wordt uitgebreid besproken in de cross case analyse in hoofdstuk negen. 

Ikk concludeer dat ik door het onderzoek de kennis over de relatie tussen diensten 
positioneringss strategieën en het ontwerp van dienstverleningsprocessen heb kunnen 
uitbreidenn op de volgende punten. 
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Ineffectiviteit: Ineffectiviteit: 
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X X 
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Figuurr 13.4: De relatie tussen onvoldoende informatie en ineffectiviteit van de front office 

 Expliciete benoeming van de verschillen tussen de drie generieke diensten 
positioneringss strategieën (uitgedrukt in figuur 13.1). 

 De relatie tussen de generieke strategieën en de informatie die in de front 
officee nodig is voor de specificatie van diensten (deze relatie wordt 
uitgedruktt in figuur 13.5; de front office informatie staat in figuur 13.3). 

 Benoeming van algemene problemen die mogen worden verwacht als niet 
wordtt voldaan aan de informatiebehoeften in dienstenspecificatie in de front 
officee (uitgedrukt in figuur 13.4). 

 Het idee dat de aard van het dienstverleningsproces in partner georiënteerde 
strategieënn vooral is gebaseerd op kennis van professionals en dat deze 
processenn vaak zijn verweven met bedrijfsprocessen van de klant 
(uitgedruktt in rij  twee en kolom vier van figuur 13.1). 

 Het begrip dat de beheersing van de interactie met de klant in partner 
georiënteerdee strategieën een patroon lijk t te hebben waarin de 
dienstverlenerr zoekt naar de rol van partner en waarin diagnostische 
vaardighedenn een belangrijke rol spelen en geen patroon kent van 'jobbing' 
(uitgedruktt in rij  vijf en kolom vier van figuur 13.1). 

 De herkenning van vier typen van klantcontact in plaats van twee, zoals 
algemeenn worden aangenomen. Deze vier typen duid ik aan als 
klantcontactenn voor promotionele, specificerende, operationele en 
(gebruiks)) ondersteunende doeleinden. 

 De benoeming van zeven functies van de specificatie van diensten (zie 
figuurr 13.2), die worden ondersteund door het front office informatiemodel. 

DienstenDiensten positionering 
strategiestrategie ^ 

OrganisatieOrganisatie ontwerp 
karakteristiek: karakteristiek: 
Frontt office 
informatiebehoeften n 

MassaMassa georiënteerd 

Lokett of one-stop 
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BereikBereik georiënteerd 

Buiten--
binnendienstt of 
regiekamer r 

Partner Partner 
georiënteerd georiënteerd 

Symbiosee of 
regiekamer r 

Figuurr 13.5: Relatie tussen diensten positionerings strategieën en front office 
informatiebehoeften n 
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 Verklaring voor het feit dat twee verschillende diensten positionerings 
strategieënn kunnen worden aangetroffen binnen dezelfde business unit 
vanuitt inzichten op het gebied van diensten innovatie en herziening van 
dezee inzichten om redenatie over E-commerce en E-business mogelijk te 
makenn (zie hieronder). 

 Een eerste confrontatie van het 'netwerk ecosysteem' van Klüber en anderen 
(ziee figuur 13.6) met de praktijk (van Interpolis) leidt tot het inzicht dat dit 
modell  niet beperkt hoeft te zijn tot domeinen van virtueel organiseren maar 
vruchtbaarr gebruikt kan worden in het algemene domein van netwerk 
organisatiee om een netwerk in kaart te brengen en de positionering van 
partijenn daarin in beeld te brengen. 

Interessantt is dat ik in sommige cases een patroon vind waarin in een business 
unitt wordt bewogen tussen twee generieke strategieën (bijv. tussen bereik en partner 
georiënteerdee strategie). Ik verklaar dit door gebruik te maken van inzichten op het 
terreinn van diensten innovatie. Binnen een partner georiënteerde strategie kunnen 
bijvoorbeeldd diensten worden ontwikkeld in samenspraak met de klant waardoor 
voorr die klant maatwerk wordt verricht (dat overigens voor een deel uit bestaande en 
voorr een deel uit nieuwe componenten van dienstverlening kan bestaan). Dit 
maatwerkk kan via een expliciet proces achteraf worden omgezet in nieuwe standaard 
componentenn van de dienstverlening en worden toegevoegd aan het bestaande scala 
vann standaard componenten. Op deze wijze innoveert de dienstverlener haar 
dienstverleningg en beïnvloeden bereik en partner georiënteerde strategie elkaar 
positief.. Aangenomen mag worden dat als het volume van dienstverlening onder de 
enee positionerings strategie ten koste gaat van dat onder de andere strategie, 
organisatorischee splitsing (bijv. over verschillende business units) voor de hand ligt. 

Bovenstaandee verklaring is gebaseerd op het werk van Gallouj en Weinstein en 
ikk maak gebruik van hun diensten innovatie diagram en vier typen van innovatie 
(incrementele,, recombinatieve, radicale en klantspecifieke innovatie). Op basis van 
algemenee inzichten op het gebied van E-commerce en E-business en innovaties die 
ikk heb waargenomen in de gevalstudies, beredeneer ik dat het diagram moet worden 
gewijzigdd om redenatie over innovaties op het terrein van koppelvlakken tussen de 
technologiee van de klant en de technologie van de dienstverlener te kunnen 
faciliteren.. Dit leidt tot het diensten innovatie diagram van figuur 13.7. 

Dee drie diensten positionerings strategieën, het diensten innovatie diagram en de 
vierr typen van innovatie, het front office informatiemodel en het netwerk 
ecosysteemm vormen tezamen een interessant analytisch stelsel waarmee diensten 
positioneringg op de markt, bewegingen tussen twee generieke positionerings 
strategieën,, innovatie van dienstverlening en de organisatie en inrichting van 
dienstleveringsprocessenn kunnen worden begrepen. Het front office informatiemodel 
draagtt bij aan inzicht betreffende de inrichting van dienstleveringsprocessen (in het 
bijzonderr diensten specificatie) waarmee de diensten positionerings strategie wordt 
geoperationaliseerd.. In diensten specificatie wordt de specifieke verzameling van 
dienstverlenerss dat de dienst gaat leveren in een netwerk van dienstverleners 
bepaald.. Analyse van dit netwerk en van de positie van de verschillende partijen 
daarinn wordt gefaciliteerd door het netwerk ecosysteem. 
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Rol* Rol* 
InhoudInhoud dienst: 
Kennis s 
Coördinatie e 
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Informatie e 
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Communicatie e 
ICT T 
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Figuurr 13.6: Het netwerk ecosysteem 

Mett behulp van dit analytisch instrumentarium ontstaat inzicht in de relatie 
tussenn diensten positionerings strategie en netwerk positionering enerzijds en de 
inrichtingg van dienstleveringsprocessen en de front office informatievoorziening 
daarin.. Hiermee heb ik een bijdrage willen leveren aan algemene inzichten 
betreffendee de dynamische en complexe relatie tussen strategie en ontwerp van 
organisaties,, informatiepatronen en de toepassing van ICT, een van de doelen van de 
studiee in deel een en een belangrijk doel van het Prima Vera onderzoeksprogramma 
inn informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Het tweede en meer 
specifiekee doel van de studie was om tot een referentiemodel te komen voor de 
toepassingg van ICT in de front office. Het front office informatiemodel is een 
dergelijkk model en impliceert dat met relatie, product en procesinformatie ter 
ondersteuningg van een bepaalde mate van maatwerk ook lagere maten van maatwerk 
kunnenn worden ondersteund. Met behulp van het referentiemodel kan dus tot 
softwaree worden gekomen dat verschillende front office typen en voorkomens (zoals 
calll  centers, balies, etc.) kan ondersteunen. Daarmee draagt het model bij aan de 
formuleringg van distributiestrategieën en het verkorten van de implementatietijd van 
nieuwee front offices. 
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Figuurr 13.7: Herzien diensten innovatie diagram 
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Deell 2: Additioneel Werk 

Deell  twee bestaat uit drie hoofdstukken waarin ik additioneel werk presenteer. 
Hoofdstukk tien en elf gaan in op additionele inzichten betreffende de distributi e van 
diensten.. Hoofdstuk twaalf bevat een studie naar  het gebruik van de 
onderzoeksmethodee gevalstudies in vijfenvijfti g gevalstudies in het vakgebied 
informatiesystemenn / informatiemanagement. Deze studie onderbouwt de gemaakte 
keuzess in het onderzoek dat ik presenteer  in deel een. 

Betreffendee de distributi e van diensten ga ik in hoofdstuk tien in op de 
distributi ee van diensten langs meerdere kanalen (multi-channeling) en de 
ondersteuningg van multi-channeling met front,  mid en back office architecturen. Ik 
ziee multi-channeling als een coördinatievraagstuk waarin de dienstverlening 
toegankelijkk  wordt gemaakt langs meerdere (technologische) media/kanalen voor 
verschillendee marktsegmenten. Verschillende boodschappen worden naar 
verschillendee marktsegmenten gecommuniceerd via verschillende media/kanalen in 
verschillendee opeenvolgende fasen van het dienstverleningsproces/de 
verkoopcyclus.. Deze boodschappen zullen aan het begin van de verkoopcyclus 
promotioneell  van aard zijn (betreffende algemene bedrijfs- of productinformatie) en 
zullenn gedurende de verkoopcyclus steeds meer  betrekking gaan hebben op 
specifiekee producten (gedurende de specificatie, operatie en ondersteuningsfasen 
vann de verkoopcyclus). Het coördinatievraagstuk van multi-channeling wordt 
inzichtelij kk  gemaakt aan de hand van een conceptueel raamwerk waarin 
verschillendee coördinatieaspecten worden geadresseerd. Het raamwerk moet worden 
gezienn als een eerste stap in onderzoek naar  multi-channeling. Voor  een beschrijving 
vann dit raamwerk in het Nederlands verwijs ik naar  de Vries &  Stegen (2000). De 
ondersteuningg van multi-channeling met front,  mid en back office architecturen 
wordtt  onderbouwd met zes mini cases waaruit de functionaliteiten van front,  mid en 
backk office architecturen blijken en waaruit de bijdrage van deze architecturen aan 
hett  multi-channel coördinatievraagstuk blijkt . 

Inn hoofdstuk elf presenteer  ik een raamwerk waarlangs IBM' s ICT 
ondersteuningg voor  kennismanagement in IBM' s distributienetwerk wordt 
geanalyseerd.. ICT blijk t daarin vooral de functie te hebben van 'assistent', 
'bibliothecaris''  en 'leraar' . Hiermee werd met name functionele kennis (discipline 
gebondenn kennis) en operationele kennis (ervaring met organisatieprocessen) 
gedeeldd met IBM' s partners in het distributienetwerk. Deling van contextuele kennis 
(betreffendee de markt en concurrentie) bleek beperkt te zijn in deze gevalstudie. 

Doelgroep p 

Ikk  heb gepoogd mijn proefschrift toegankelijk te maken voor  vier  doelgroepen: 
praktijkmensen,, wetenschappers, opleiders en studenten. 

Ikk  beoog praktijkmensen te faciliteren in hun denken over  diensten 
positionering,, netwerk positionering, het ontwerpen van dienstleveringsprocessen, 
frontfront  office ontwerp, multi-channeling, front,  mid en back office architectuur  en 
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kennismanagementt in distributienetwerken. Voor organisaties zijn dit actuele 
onderwerpenn waarvan ik verwacht dat deze de komende jaren om blijvende aandacht 
zullenn vragen van management, staf en beleidsmedewerkers, marketing experts en 
ICTT experts. Daarnaast kunnen de gevalstudies in dit proefschrift nieuwe 
interessantee gezichtspunten opleveren voor praktijkmensen in de financiële 
dienstverlening,, het uitzendwezen, sociale verzekeringen, opleidingen, human 
resourcee management, arbo dienstverlening, reïntegratie dienstverlening en de ICT 
dienstverlening. . 

Uiteraardd zijn wetenschappers een belangrijke doelgroep, met name zij die hun 
interessegebiedd hebben in vakgebieden als informatiemanagement, 
(dienstverlenings)) marketing, organisatieontwerp, bedrijfskunde, informatiekunde of 
hett gebruik van de onderzoeksmethode gevalstudie. 

Opleiderss in met name het wetenschappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijss vormen een doelgroep omdat ik denk dat dit proefschrift inzichten 
bevatt die kunnen bijdragen aan curricula en vakken op het gebied van bedrijfskunde, 
informatiekundee en marketing. 

Voorr in de studie gevorderde studenten met een zekere achtergrond in 
informatiekunde/informatiemanagement,, bedrijfskunde, (dienstverlenings) 
marketingg en onderzoeksmethoden kan dit proefschrift studiemateriaal vormen voor 
verdiepingg van hun inzichten op deze gebieden en op het gebied van business-to-
businesss dienstverlening. 
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