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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Het vergroten van klantgerichtheid bij medewerkers. Richting een 

excellente dienstverlening’. Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van de master Strategisch 

Human Resource Management. Het afgelopen half jaar is hard aan dit onderzoeksrapport gewerkt. Vanaf 

februari 2009 heb ik bij Sellebrate de kans gekregen om mijn afstudeeronderzoek te verrichten. Voor het 

project ‘Excellente dienstverlening’ dat zij uitvoeren bij de ANVR, heb ik een casestudy gedaan bij D-

reizen om het begrip excellente dienstverlening nader te kunnen invullen. Overigens is deze casestudy 

een eerste nulmeting hoe medewerkers op dit moment klantgericht werken.  

 

Ten eerste wil ik mijn stagebegeleider Ronald van Aggelen bedanken voor de mogelijkheid die hij mij 

heeft geboden om mijn afstudeeronderzoek te kunnen afronden. Hij heeft daarnaast meegedacht tijdens 

de opzet van het onderzoek. Tevens wil ik Marjet Visser bedanken die mij de kans heeft gegeven om de 

interviews onder de medewerkers van D-reizen af te nemen. Hierdoor heb ik mijn data kunnen 

verzamelen. Daarom de managers en medewerkers van de vakantiewinkels Hoofddorp, Bussum, Huizen 

en Oostzaan ook bedankt voor het vrijmaken van jullie tijd. Vervolgens wil ik mijn scriptiebegeleidster 

Ellen van Wijk en mijn zus Laura Pronk bedanken voor de feedback die ik van hen heb ontvangen. Zij 

brachten mij tot nieuwe inzichten en gaven ideeën op beslissende momenten. Niet te vergeten wil ik als 

laatste mijn familie en vriend bedanken voor jullie steun. Jullie hebben mij er doorheen geholpen op 

momenten wanneer het even wat moeilijker werd. Mede door jullie allen is dit onderzoeksrapport tot 

stand gekomen! 

 

Ik hoop dat ik met dit onderzoek Sellebrate, D-reizen en de ANVR tot nieuwe inzichten heb kunnen 

brengen op het gebied van klantgerichtheid. In ieder geval wens ik u veel plezier toe met het lezen van dit 

onderzoeksrapport. 

 

Amsterdam, augustus 2009 

 

 

Anne Pronk 
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Samenvatting 

 

 

Probleemstelling 

Voor dienstverlenende organisaties is klantgerichtheid een belangrijk begrip. Hiermee zouden zij een 

hogere kwaliteit van dienstverlening kunnen bereiken, waarmee zij zich zouden onderscheiden van de 

concurrent en waardoor klanten terug zouden komen bij de organisatie. Echter het is een abstract begrip, 

waardoor het moeilijk aanwijsbaar is wat een organisatie aan klantgerichtheid doet. De benaderingswijze 

in dit onderzoek is dat een organisatie zich kan zich richten op het klantgericht handelen van 

medewerkers.  

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken welke betekenis er door de medewerkers wordt 

gegeven aan het begrip klantgerichtheid. Aan de hand van deze bevindingen zal inzichtelijk gemaakt 

worden welke HR-interventies kunnen bijdragen aan een klantgerichte benadering van de medewerkers 

van D-reizen. Uiteindelijk hoop ik uit de gevonden resultaten aanbevelingen te kunnen geven. De 

onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat verstaat D-reizen onder klantgerichtheid, en welke HR-interventies 

kunnen hier aan bijdragen?’  

 

Methode 

Om het begrip klantgerichtheid te operationaliseren wordt er gebruik gemaakt van het SERVQUAL-model 

van Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988). Genoemde auteurs schetsen vijf dimensies en vijf kloven. In 

dit onderzoek werd gezocht welke facetten van dit model terugkomen in de organisatie van D-reizen. Dit 

gebeurde door middel van vijftien interviews met medewerkers op verschillende niveaus.  

 

Resultaten 

Het begrip klantgerichtheid is nog niet op alle niveaus even duidelijk. De organisatie wil een andere 

richting op, namelijk naar een excellente dienstverlening. Dit is wel gecommuniceerd naar alle 

medewerkers toe, alleen blijkt uit de resultaten dat dit voor de reisadviseuses abstracte en onduidelijke 

informatie is. Vervolgens wordt uit de resultaten duidelijk dat de zichtbare kloven in de kwaliteit van 

dienstverlening voornamelijk zijn te wijden aan andere factoren in de organisatie en niet aan de 

medewerkers. Tenslotte is uit de resultaten af te leiden dat er nog een aantal competenties van belang 

zijn voor een klantgerichte medewerker, welke niet worden genoemd in de literatuur. 
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Conclusie en discussie 

De organisatie zou de wensen en verwachtingen van klantgerichtheid beter moeten formuleren, 

waardoor voor de medewerkers duidelijker wordt hoe zij dit begrip kunnen vertalen naar hun dagelijkse 

werkzaamheden. Daarnaast zou de organisatie nog een stap moeten zetten om excellent te worden. Uit 

het model van Boomsma & Van Borrendam (2003) blijkt namelijk dat de organisatie dan niet 

klantgestuurd zou moeten zijn, maar klantgedreven. Ten tweede zijn er een aantal aspecten waar 

rekening gehouden mee kan worden in de trainingen voor klantgerichtheid. Het is namelijk van belang 

dat duidelijk is welke concurrentiestrategie D-reizen kiest, omdat hierbij een bepaald rolgedrag van de 

medewerkers wordt verwacht. Dit rolgedrag is van belang om mee te nemen tijdens de trainingen. 

Overigens kunnen er op een aantal competenties getraind worden die van belang zijn voor 

klantgerichtheid. Deze competenties zijn afgeleid uit de literatuur en uit de resultaten. 
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1. Inleiding 

 

 

Vanaf 1960 ging Nederland geleidelijk over van een industriële naar een postindustriële maatschappij. Dit 

betekende dat het verrichten van fysieke arbeid, zoals beroepen in de industrie of de landbouw, in 

toenemende mate plaats maakte voor beroepen in de dienstverlening met onder andere beroepen in de 

handel, zorg en toerisme. Tegenwoordig is in Nederland 80 procent van de beroepsbevolking werkzaam 

in de dienstverlening. Er is geen land ter wereld waar zo’n groot deel van de beroepsbevolking in de 

dienstverlening werkt (Van der Kwast, 2009). De Nederlandse economie wordt daarom ook wel als een 

dienstverleningseconomie gekarakteriseerd (Normann, 1991; Gastelaars, 2006). Kenmerkend voor de 

dienstverlenende sector is het contact met klanten.  

De groei in de dienstverlening vereist van organisaties een nieuwe aanpak. Zij merken dat zij zich moeten 

gedragen naar de wensen en behoeften van de klant. Klanten worden steeds mondiger en verwachten een 

goede service. Daarbij maken snel veranderde markten, een flexibelere vraag en wisselende 

klantbehoeften het er voor een organisatie niet makkelijker op (Lovelock & Wurtz, 2006). Voor een 

organisatie is het belangrijk dat klanten een hoge kwaliteit van dienstverlening ervaren. De kwaliteit van 

dienstverlening is de subjectieve beleving van de klant over een bepaalde dienst, oftewel de mate van 

tevredenheid (Kok, 1999). Deze klanttevredenheid is een voorwaarde voor het overleven van een 

organisatie (Bellou, 2007). Voor het bereiken van een hoge klanttevredenheid besteden dienstverlenende 

organisaties daarom veel aandacht aan het optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening (Boomsma 

& Van Borrendam, 2003). Vandaar dat organisaties meer en meer klantgericht werken, vanuit de wensen 

en behoeften van de klant. 

 

1.1 KLANTGERICHTHEID 

 

Een klantgerichte benadering is van groots belang voor de kwaliteit van dienstverlening. Door een 

klantgerichte benadering probeert een organisatie aan de verwachtingen van de klant te voldoen. Dit 

onderzoek richt zich op een klantgerichte benadering voor organisaties. Naast private organisaties is 

klantgerichtheid net zo belangrijk voor publieke organisaties. De medewerkers van deze instellingen 

werkten altijd nauwkeurig volgens de regels, maar er werd bijna niet vanuit de behoeften van de ‘klant’ 

gewerkt. Dit tot ergernis van de burgers. Zij werden vanaf de jaren ’70 steeds meer ontevreden doordat 

administratieve procedures bij publieke instellingen traag en inflexibel verliepen. Dit leidde tot nieuwe 
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bestuurlijke ideeën, namelijk het New Public Management (Politt, Van Thiel & Homburg, 2007). Door de 

komst van New Public Management gaan publieke organisaties zich net als private organisaties ook meer 

dienstverlenend en zakelijker opstellen. Van hen wordt ook verwacht dat zij de efficiency en prestatie 

verhogen binnen hun organisatie. Nu zal het begrip klantgerichtheid nader uitgelegd worden.  

 

Vanaf 1980 zijn er allerlei onderzoeken naar klantgerichtheid gedaan. Het is een thema uit de marketing 

en afgeleid van marktgerichtheid. Dit begrip bestaat al langere tijd en houdt in dat er binnen de markt 

waarin de organisatie opereert, het belang van de klant voorop staat. Denk aan bijvoorbeeld het 

afstemmen van organisatiestrategieën op de behoeften van de klant. Echter wordt marktgerichtheid voor 

lange termijn doelen gebruikt, terwijl een klantgerichte benadering op korte termijn wordt ingezet (Cross 

e.a., 2007). Klantgerichtheid wordt gedefinieerd als: “…the set of beliefs that put the customer’s interest 

first, while not excluding those of other stakeholders such as owners, managers and employees, in order to 

develop a long-term profitable enterprise” (Deshpande e.a., 1993: 27; geciteerd in Bellou, 2007: 512).  

Klantgerichtheid kan op lange termijn leiden tot een winstgevende organisatie, omdat het een aantal 

positieve effecten heeft voor de organisatie. Willen zij hun concurrenten voor zijn, zou een klantgerichte 

benadering effectief zijn. Voor een organisatie staat daarom de klant op nummer één (Lovelock & Wurtz, 

2006). Een klantgerichte organisatie wint het vertrouwen van de klant en bindt hen aan de organisatie. 

Helemaal van belang in tijden van de huidige kredietcrisis, waarbij er veel waarde gehecht wordt aan 

vertrouwen. Zoals uit onderzoek blijkt is klantbehoud op dit moment de manier waarop de meeste 

bedrijven de financiële crisis en recessie het hoofd willen bieden (CRM Association NL, 2009). Dit komt 

doordat klantbehoud niet alleen voor meer winst zorgt, maar er hoeven ook minder kosten worden 

betaald aan advertenties en promoties. Deze klanten zijn namelijk trouw aan de organisatie. Ook zorgen 

tevreden klanten voor mond-op-mond reclame, omdat zij dit kunnen doorgeven aan andere potentiële 

klanten (Bellou, 2007). Kortom, dat klantgerichtheid van belang is voor de dienstverlenende sector is nu 

duidelijk. Het kan een concurrentievoordeel opleveren en het zorgt voor meer klantloyaliteit.  

 

1.2 VERGROTEN VAN KLANTGERICHTHEID BIJ MEDEWERKERS 

 

De vraag is hoe een organisatie een grotere klantgerichtheid kan bereiken. Volgens Liu & Chen (2006) is 

klantgerichtheid een individueel gebaseerd construct. Dit houdt in dat het om het persoonlijk contact gaat 

tussen de medewerkers en de klant. De medewerkers en teamleiders zijn als het ware de ‘etalage’ van 

klantvriendelijkheid van een organisatie. Boomsma & Van Borrendam (2003) noemen dit het 

persoonsgebondene, oftewel de ‘personal touch’, wat cruciaal is voor dienstverlenende organisaties. Bij 
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een klantgerichte benadering moet elke medewerker de klant centraal stellen. Dit betekent dat zij niet 

alleen professionaliteit uitstralen bij zaken als verkoop en service, maar ook bij het onderhouden van 

klantcontacten en de communicatie met hen.  

Wanneer medewerkers klantgericht werken kan de organisatie nog een aantal positieve effecten 

ondervinden. Zo zijn er allerlei onderzoeken die aantonen dat medewerkers die klantgerichter werken, 

meer resultaten leveren (Cross e.a., 2007). Deze positieve invloed op individuele prestaties, zou hierdoor 

ook een bijdrage leveren aan de business strategy en performance van de organisatie. Dit zou komen 

doordat medewerkers via hun persoonlijke relaties en advisering voor de omzet zorgen (Van der Aa & 

Elfring, 2003). Ook Lovelock & Wurtz (2006) zijn van mening dat het contactpersoneel essentieel is voor 

een uitmuntende dienstverlening. Zij moeten er voor zorgen dat taken snel en efficiënt afgehandeld 

worden, maar dan wel op een beleefde manier. Het personeel is van groots belang voor klantgerichtheid. 

‘Succesvolle dienstverleners houden zich daarom intensief bezig met human resource management 

(HRM)-taken, zoals werving, selectie, beloning, training, motivering en behoud van de juiste 

medewerkers. Goede HR-prestaties zijn voor concurrenten lastiger te kopiëren dan voor welk ander 

aspect dan ook’ (Lovelock & Wurtz, 2006: 279). Voor het vergroten van klantgerichtheid wordt er in dit 

onderzoek specifiek gekeken naar het Human Resource vlak.  

 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

 

D-reizen is een voorbeeld van een organisatie waar klantgerichtheid hoog in het vaandel staat. 

Klanttevredenheid is het doel van een klantgerichte benadering (Boomsma & Van Borrendam, 2003). 

Daarom zullen er in deze organisatie handvaten worden gegeven hoe klantgerichtheid vergroot kan 

worden bij de medewerkers. Door middel van een casestudy zal bij D-reizen het begrip klantgerichtheid 

nader worden ingevuld. Graag wil ik onderzoeken welke betekenis D-reizen op dit moment geeft aan 

klantgerichtheid. 

 

De onderzoeksvraag die hieruit voortvloeit is: 

‘Wat verstaat D-reizen onder klantgerichtheid, en welke HR-interventies kunnen hier aan bijdragen?’  

 

Om deze vraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de volgende deelvragen: 

1. Hoe verhoudt klantgerichtheid zich tot kwaliteit van dienstverlening? 

2. Welke kloven kunnen leiden tot een mindere kwaliteit van dienstverlening? 

3. Wat verstaan de verschillende lagen binnen D-reizen onder klantgerichtheid? 
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4. Welke HR-interventies worden er nu ingezet, en welke aanvullingen zijn er mogelijk? 

De doelstelling van het onderzoek is om inzichten te verkrijgen welke HR-interventies kunnen bijdragen 

aan het vergroten van klantgerichtheid bij medewerkers van D-reizen. Dit zal achterhaald worden door in 

kaart te brengen wat de verwachtingen en belevingen van de medewerkers zijn. Met de onderzochte 

literatuur en de door onderzoek verzamelde informatie, wordt er getracht een antwoord te geven op de 

vraagstelling. 

 

1.4 RELEVANTIE 

 

Praktische relevantie 

Het onderzoek kan nuttig zijn voor D-reizen. Zij krijgen een beeld wat zij moeten doen om hun 

medewerkers zo klantgericht mogelijk te laten werken. Met daarbij in ogenschouw genomen, de 

resultaten die uiteindelijk geleverd moeten worden. Doordat het onderzoek organisatiespecifieke kennis 

oplevert is het moeilijk te generaliseren naar meerdere organisaties. Hoe het bij D-reizen in elkaar steekt, 

hoeft niet zo te zijn bij een andere organisatie. Het zou wel toegepast kunnen worden op vergelijkbare 

typen organisaties als D-reizen.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie heeft betrekking op het toetsen van theorieën. Klantgerichtheid is wel al 

veelvuldig onderzocht. Maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de rol die medewerkers hebben in 

een klantgerichte organisatie (Brown e.a., 2002). Er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan naar welke HR-

instrumenten voor klantgerichte medewerkers ingezet kunnen worden. Dit onderzoek zou een aanvulling 

kunnen zijn voor de reisbranche. Overigens zijn deze resultaten niet universeel, dit verschilt per type 

organisatie. Hier hoop ik met name voor het reisbureau D-reizen verheldering in te kunnen brengen.  

 

1.5 OPBOUW 

 

In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader uitgewerkt. Hier komen uniforme modellen naar voren die 

indicaties kunnen geven hoe het er in de praktijk uitziet. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de 

methodologische aanpak van het onderzoek behandeld. Daarna worden in hoofdstuk vier de resultaten 

besproken. Met behulp van interviews zal er onderzocht worden welke betekenis van klantgerichtheid er 

door de organisatie wordt gegeven. Bestaan er verschillende verwachtingen tussen de verschillende 

niveaus? Hierbij wordt er naar de belevingen van het management, managers en medewerkers gevraagd. 
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Daarnaast wil ik weten welk totaal HR-pakket aanwezig zou moeten zijn, om klantgerichtheid op een 

strategische manier in te kunnen zetten. Voordat er aanbevelingen worden gegeven, zal er eerst aan de 

hand van interviews achter gekomen moeten worden welke verschillende HR-instrumenten er op dit 

moment ingezet worden. Tenslotte zullen de conclusies getrokken worden in hoofdstuk vijf en worden de 

aanbevelingen besproken in hoofdstuk zes. 
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2. Theoretisch kader 

 

 

2.1 KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING 

 

In de inleiding is al naar voren gekomen dat de kwaliteit van dienstverlening een belangrijke rol speelt in 

de dienstverlenende sector. Bij het verlenen van diensten zijn er twee partijen betrokken, de 

medewerkers en de klanten. Een goede relatie met de klant staat hierbij centraal. Zoals Henry R. Luce 

(1898-1967) meende: ‘The businessman makes money in America, typically by serving his fellow man in 

ways his fellow man wants to be served’ (Encarta Encyclopedie, 2008). Hoewel het hier in grote lijnen op 

neer komt, is het in werkelijkheid minder simpel. Uiteraard is het belangrijk dat de dienstverlener de 

behoeften van zijn klant zo goed mogelijk vervult. Het gaat nu eenmaal om het moment van interactie 

tussen de medewerker en de klant, dat is ‘the moment of the truth’ (Grönroos, 1990; Gastelaars, 2006). 

Dit moment bepaalt de eerste indruk van een klant en dit geeft grotendeels aan hoe zij de kwaliteit van 

dienstverlening ervaren (Lancee & Den Hond, 2002). Echter, de kwaliteit van dienstverlening is een 

moeilijk meetbaar begrip dat niet tastbaar is (Bellou, 2007). Bij goederen kunnen klanten uitleggen wat 

er wel of niet goed aan is. De vraag is op welke punten medewerkers zouden kunnen letten om 

klantgerichter te werken. Immers, de medewerker heeft de taak om er voor te zorgen dat de klant 

tevreden is en een positief oordeel heeft over de kwaliteit van een dienst (Boomsma & Van Borrendam, 

2003). Maar omgekeerd beïnvloeden klanten ook de medewerkers. Tussen de klant en medewerker dient 

een goede afstemming te zijn (Van der Aa & Elfring, 2003).  

 

2.1.1 Klantgerichte medewerkers 

 

In de inleiding is genoemd dat het ‘persoonlijke interactie component van diensten vaak de 

hoofddeterminant is van klanttevredenheid’ (Rust, Zahorik & Keiningham, 1996: 391; geciteerd in Brown 

e.a., 2002: 110). Om de kwaliteit van dienstverlening te vergroten houden dienstverlenende organisaties 

zich daarom veelal bezig met het klantgericht denken en handelen van medewerkers. Volgens Boomsma 

& Van Borrendam (2003) is er een bepaalde volgorde voor de ontwikkeling van klantgerichtheid bij 

medewerkers (zie figuur 2.1.1). Er zijn drie verschillende fasen te onderscheiden:  

- Moeten: het wordt opgelegd en gecontroleerd door de organisatie. 
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- Kunnen: medewerkers hebben voldoende informatie om klantgericht gedrag in de praktijk te 

brengen en worden hierin gestimuleerd door de organisatie. 

- Willen: het belang van de klant staat boven het belang van de medewerkers zelf en de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De genoemde fasen komen terug in het model. Het begint met klantvriendelijkheid. Medewerkers moeten 

aardig en beleefd zijn. In de trainingen worden hier de vaste regels voor aangeleerd. Dit gaat over in de 

fase ‘kunnen’. Klantgericht zijn medewerkers die geïnteresseerd kunnen zijn naar de klant toe en hen op 

een klantvriendelijke manier behandelen. Door klanten te observeren en vragen te stellen moeten de 

medewerkers een positief klantenbeeld kunnen vormen. Volgens Boomsma & Van Borrendam (2003) zijn 

interesse en respect de belangrijkste elementen voor klantgericht gedrag.  

Vervolgens wordt er in een klantgestuurde organisatie van de medewerkers net een stapje meer 

verwacht. De medewerker wordt eerst geacht actief de wensen van de klant te kunnen achterhalen om 

vervolgens pas te kunnen overgaan tot presteren. Klantgestuurd werken speelt overigens niet alleen op 

individueel niveau, de wensen en verwachtingen van de klant zijn het uitgangspunt van het algemene 

beleid. Op een klantgestuurde organisatie zijn de principes van het SERVQUAL model toegepast. Dit 

model wordt in de volgende paragraaf uitvoerig behandeld. Uiteindelijk kunnen de medewerkers 

klantgedreven zijn. Dit is de fase van ‘willen’. Zij willen het belang van de klant boven hun eigen belang 

voorop stellen. Maar het eigen belang wordt niet helemaal naar de achtergrond geschoven. Een 

voorwaarde is dat de organisatie de medewerkers hier in steunt en dat er geen interne spanningen zijn of 

onvrede is op de werkvloer (Boomsma & Van Borrendam, 2003).  

 

Interessant voor dit onderzoek is hoe D-reizen onderverdeeld kan worden in bovenstaand model van 

Boomsma & Van Borrendam (2003). Om klantgerichtheid goed te implementeren zal er eerst gekeken 

• Klantvriendelijkheid       Moeten 

- Aardig en beleefd              

• Klantgericht 

- Interesse in klanten, meedenken en mee 

werken op een klantvriendelijke manier    Kunnen 

• Klantgestuurd 

- Het inspelen op klantverwachtingen is basis 

voor algemeen beleid en individueel gedrag 

• Klantgedreven 

- Belang van de klant(tevredenheid) gaat boven 

het eigen belang (medewerkertevredenheid)   Willen 

 

Figuur 2.1.1 – De ontwikkeling van klantgerichtheid 

Bron: Boomsma & Van Borrendam (2003) 
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Ideaal Acceptabel 

Hoog Verwachtingen van klanten Laag 

Figuur 2.1.2 Tolerantiezone 

Bron: Van der Aa & Elfring (2003) 

moeten worden naar welke dimensies en kloven een rol kunnen spelen in de kwaliteit van 

dienstverlening. De medewerkers zouden hierdoor beter kunnen inspelen op eventuele tekortkomingen 

in de dienstverlening. 

 

2.1.2 SERVQUAL 

 

Er zijn volgens Buttle (1996) verscheidene concepten mogelijk voor de kwaliteit van dienstverlening. Zo 

identificeert Grönroos (1984) de volgende drie componenten: technische kwaliteit (kwaliteit van de 

medewerkers; hoe klanten deze ontvangen), functionele kwaliteit (kwaliteit van het proces; hoe de dienst 

wordt afgeleverd) en reputationele kwaliteit (hoe klanten de organisatie ervaren; dit is opgebouwd door 

de technische en functionele kwaliteit van de dienst). Terwijl Lehtinen & Lehtinen (1982) componenten 

hanteren als: interactieve kwaliteit (ontstaat door interactie tussen de klant en de interactieve elementen 

van de organisatie), fysieke kwaliteit (zichtbare elementen van dienstverlening) en bedrijfskwaliteit 

(ontwikkelt zich tijdens de geschiedenis van een dienstverlenende organisatie; het imago) (Gelezen in: 

Buttle, 1996). Zo zijn er uiteraard nog andere dimensies voor de kwaliteit van dienstverlening mogelijk.  

 

In dit onderzoek worden de dimensies van Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) behandeld. Zij 

definiëren de kwaliteit van dienstverlening als volgt: ‘als de verwachting wordt gerealiseerd of zelfs 

overtroffen is dat prima, maar bij een negatief verschil is er werk aan de winkel’ (Leenders, 2001: 7). Er 

wordt ook wel gesproken van een tolerantiezone (Zeithaml e.a., 1990). Het niveau beneden deze zone is 

het acceptatieniveau, dat voor de klant nog net acceptabel is. Boven de tolerantiezone komt het 

ideaalniveau, wat de klant ‘hoopt’ te ontvangen (zie figuur 2.1.2) (Gelezen in: Van der Aa & Elfring, 2003). 

Dit zou betekenen dat wanneer er steeds meer aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan, de 

klanten dit op langere termijn als normaal gaan beschouwen en nog hogere verwachtingen hebben. Er zit 

wel een bovengrens aan de kwaliteit van dienstverlening. 

 

 

 

 

Parasuraman e.a. (1988) schetsen een model voor het meten van de kwaliteit van dienstverlening aan de 

hand van vijf dimensies. Het is een eenvoudig model dat goed is te gebruiken in de praktijk (Smidts, 

1993). SERVQUAL heeft tot op heden nagenoeg een monopolistische positie. Er is geen ander model op 

  tolerantiezone   
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het gebied van de kwaliteit van dienstverlening, waarover zoveel is gepubliceerd (Leenders, 2001). Tan & 

Pawitra (2001) hebben de voordelen van het model puntsgewijs samengevat. Het SERVQUAL model 

brengt goed in kaart wat het belang is van klanten, hun verwachtingen van de dienst en de tevredenheid. 

Niet alleen de kwaliteitspercepties van klanten komen aan bod, maar de organisatie krijgt ook inzicht in 

de kwaliteitspercepties van het management. Een ander punt is dat naast de probleemgebieden, ook de 

gebieden die wel goed gaan zichtbaar worden. Tevens is het door het model mogelijk om te voorzien in 

een benchmark analyse voor organisaties in dezelfde sector. Tenslotte is een belangrijke eigenschap van 

SERVQUAL dat er niet alleen wordt gekeken vanuit de klanten, maar ook vanuit de medewerkers. De 

medewerkers kunnen zich op deze manier verplaatsen in de klant (Leenders, 2001). In dit onderzoek zal 

er worden gekeken naar de rol van medewerkers voor het afleveren van een hoge kwaliteit van 

dienstverlening. Op welke manier kunnen medewerkers klantgericht werken, waardoor de kwaliteit van 

dienstverlening wordt vergroot.  

 

De dimensies van de kwaliteit van dienstverlening 

In de jaren tachtig hebben Parasuraman e.a. (1988) het model SERVQUAL ontwikkeld. SERVQUAL is een 

afkorting voor Service Quality en bedoeld om de kwaliteitspercepties van de consument over een 

organisatie in kaart te brengen. Zij maken in het model een tweedeling in producent en consument. De 

verwachtingen van de producent, of het management, zijn de randvoorwaarden die zij vaststellen voor de 

uitvoering van een dienst. De verwachtingen van de consument, of de klant, zijn afhankelijk van meerdere 

factoren, waaronder mond-op-mond reclame, persoonlijke behoeften en eerdere ervaringen. Deze 

‘driving forces’ hebben geleid tot tien kwaliteitsdimensies (Leenders, 2001).  

Service Quality wordt gepresenteerd als een multidimensionale construct. De dimensies voor de kwaliteit 

van dienstverlening zijn: betrouwbaarheid, tastbare zaken, responsiviteit, communicatie, 

geloofwaardigheid, veiligheid, competentie, hoffelijkheid, toegankelijkheid en het begrijpen of kennen van 

de klant. Doordat er een aantal dimensies gecombineerd konden worden, hebben Parasuraman e.a. 

(1988) dit later teruggebracht tot vijf dimensies. De eerste drie dimensies zijn blijven bestaan. De 

volgende vijf dimensies: communicatie, geloofwaardigheid, veiligheid, competentie en hoffelijkheid, zijn 

gecombineerd tot de dimensie zekerheid. Tenslotte zijn de laatste twee dimensies samengevoegd tot de 

dimensie empathie, namelijk toegankelijkheid en het begrijpen of kennen van de klant. Uiteindelijk 

bestaat het uit de volgende zogenoemde RATER dimensies: Reliability (betrouwbaarheid), Assurance 

(zekerheid), Tangibles (tastbare zaken), Empathy (empathie), Responsiveness (responsiviteit) (Buttle, 

1996). Deze beschrijven zij als volgt: 

- Betrouwbaarheid; vermogen om beloofde dienst betrouwbaar en nauwkeurig uit te voeren. 
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- Zekerheid; kennis en hoffelijkheid van werknemers en hun bekwaamheid om vertrouwen en 

betrouwbaarheid uit te stralen. 

- Tastbare zaken; fysieke faciliteiten, materiaal en de uitstraling van het personeel. 

- Empathie; zorg, individuele aandacht van de organisatie aan zijn klanten. 

- Responsiviteit; de bereidheid om klanten te helpen en hen te voorzien in een snelle service. 

De vijf dimensies van SERVQUAL zijn naar mijn verwachting goed bruikbaar voor kwalitatief onderzoek, 

omdat deze dimensies toepasbaar zijn op het klantgericht handelen van medewerkers. Aangezien dit 

onderzoek gericht is op de beleving van de medewerkers en niet zozeer op de beleving van de klant 

zullen niet alle dimensies in gelijke mate aan bod komen. Zo zal de dimensie tastbare zaken voor dit 

onderzoek minder relevant zijn, maar het zou wel van belang kunnen zijn om de context beter te 

begrijpen. Het is essentieel om te weten welke dimensies te maken hebben met klantgerichtheid. Volgens 

Hennig-Thurau (2004) hebben drie dimensies betrekking op het gedrag van medewerkers, namelijk 

responsiviteit, zekerheid en empathie. Dat zou in dit onderzoek nog moeten blijken.  

 

De kloven in het SERVQUAL model 

De auteurs van het SERVQUAL model onderzoeken de mate van de kwaliteit van dienstverlening door het 

verschil te meten tussen verwachtingen die klanten hebben over de dienstverlening en hoe zij deze 

ervaren. Verwachtingen zijn de wensen van klanten en de waargenomen kwaliteit bestaat uit hun 

percepties over de dienstverlening. Wanneer de verwachtingen van de klanten niet voldoen aan de 

percepties die zij ervaren is er sprake van een kloof (‘gap’). Zij definiëren dit als: Quality= Perceived – 

Expectations (Q=P-E) (Parasuraman e.a., 1988).  

 

In figuur 2.1.3 zijn vijf kloven (‘gaps’) geschetst die kunnen leiden tot een mindere kwaliteit van 

dienstverlening. Kloof 1 geeft het verschil aan tussen de verwachting van de klant en de perceptie van het 

management. Het management weet blijkbaar niet goed wat de klanten willen (Tan & Pawitra, 2001). Dit 

kan komen doordat de klantwensen niet goed worden vertaald naar de uitgangspunten voor het beleid. 

Er is te weinig contact tussen het management en de klant, omdat er bijvoorbeeld te veel hiërarchische 

lagen tussen beide partijen zitten, of omdat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van 

marktonderzoekgegevens (Leenders, 2001).  

Kloof 2 kan ontstaan bij de vertaling van managementpercepties naar servicespecificaties. Dan is er 

sprake van verkeerde servicerichtlijnen (Tan & Pawitra, 2001). Deze kloof kan aanwezig zijn, terwijl het 

management wel op de hoogte is van de wensen van de klant. De strategische uitgangspunten van het 

beleid worden dan niet duidelijk genoeg omgezet in richtlijnen. Dit kan bijvoorbeeld komen door 
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Figuur 2.1.3 – Factoren voor de vier interne kwaliteitsgaps 

Bron: Zeithaml e.a. (1990) 

Kloof 5 
Service Quality 

- onvoldoende 

marktonderzoek 
- gebrekkige opwaartse 

communicatie 

- te veel hiërarchische 

niveaus 
 

Kloof 1 Kloof 2 

- onvoldoende commitment van 

management 

- ontbreken van kwaliteitsdoelstellingen 

- onvoldoende standaardisatie van taken 

- verschillende percepties over 

uitvoerbaarheid 

- geen vertrouwen in haalbaarheid 

klanten wensen 

- onvoldoende informatie van bovenaf 

Kloof 3 

- onvoldoende samenwerking binnen organisatie 

- technologieën schieten tekort 

- onvoldoende beslissingsruimte 

- rol conflict/ rol ambiguïteit 

- persoonlijke eigenschappen/ competenties 

- geen goede fit werknemer -baan 

- evaluatiesystemen die verkeerde acties belonen 

 

Kloof 4 

- onvoldoende communicatie 

tussen bedrijfsonderdelen 

(horizontale communicatie) 

- neiging te veel te beloven 

(overdrijven) 
 

onvoldoende commitment van het management over de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. 

Andere voorbeelden zijn: onvoldoende standaardisatie van taken, gebrek aan kwaliteitsdoelstellingen, 

onvoldoende informatie van bovenaf, (Leenders, 2001), verschillende percepties over uitvoerbaarheid of 

geen vertrouwen in haalbaarheid van de wensen van klanten (Van der Aa & Elfring, 2003). Zo kan de 

organisatie bijvoorbeeld roepen dat zij kwaliteit van dienstverlening belangrijk vinden, maar er zal niet 

veel veranderen als zij niet kenbaar maken wat zij bedoelen met kwaliteit van dienstverlening (Van der 

Aa & Elfring, 2003).  

Kloof 3 is het verschil tussen servicespecificaties en de uitvoering van een dienst (Tan & Pawitra, 2001). 

Dit kan komen doordat medewerkers er onvoldoende in slagen om de dienstverlening op het gewenste 

niveau te leveren (Smidts, 1993). Oorzaken hiervoor zijn: slechte samenwerking, geen goede fit tussen 

werknemer en baan, juiste technologie niet beschikbaar of evaluatiesystemen die de verkeerde acties 

belonen. Er worden door Leenders (2001) nog een aantal andere oorzaken genoemd: persoonlijke 

eigenschappen of rolconflicten. Deze oorzaken komen verder in het theoretisch kader aan de orde.  
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Kloof 4 uit figuur 2.1.3 is de discrepantie tussen dienstverlening en de externe communicatie naar 

consumenten (Tan & Pawitra, 2001). Hierbij wordt er door de organisatie meer beloofd dan 

waargemaakt kan worden. Dit kan komen doordat er onvoldoende communicatie is tussen de 

bedrijfsonderdelen. Of de communicatie naar buiten toe kan een beeld oproepen bij de klant dat niet 

aansluit bij de in werkelijkheid geleverde dienstverlening (Leenders, 2001). Het gaat hierbij om de juiste 

legitimering van de organisatie naar buiten toe (Gastelaars, 2006).  

Tot slot kloof 5, waarin zij het verschil benoemen tussen de verwachtte dienst en de ervaren dienst. Deze 

kloof is er wanneer één of meer van eerder genoemde kloven aanwezig zijn (Tan & Pawitra, 2001). In 

figuur 2.1.3 zijn de mogelijke oorzaken van de vier kloven in een overzicht weergegeven. Uit deze analyse 

van kloven is af te leiden dat niet alleen de medewerkers, maar ook het management en de 

leidinggevenden belangrijke partijen zijn voor het slagen van een uitmuntende dienstverlening.  

 

De genoemde kloven van SERVQUAL zijn belangrijk om mee te nemen in het onderzoek. Op deze manier 

worden problemen, om een optimale kwaliteit van dienstverlening te bereiken, sneller herkend. De 

verwachting is dat voornamelijk kloof 3 een belangrijke rol zal spelen in dit onderzoek. Deze kloof gaat 

immers over de uitvoering van een dienst door de medewerkers. Het zou kunnen dat de medewerkers er 

onvoldoende in slagen om de dienstverlening op het gewenste niveau te leveren. Dit houdt in dat zij niet 

op de juiste manier klantgericht handelen. Dit onderzoek richt zich op de klantgerichtheid van 

medewerkers, op welke manier zij aan de verwachtingen van klanten kunnen voldoen. Alle mogelijke 

oorzaken van deze kloof worden in het theoretisch kader nog verder uitgewerkt. Overigens blijven de 

andere kloven niet geheel buiten beeld. Zoals het model van Boomsma & Van Borrendam (2003) al 

aangeeft, zal klantgerichtheid door de gehele organisatie doorgevoerd moeten worden. Voor de context is 

het van belang om bewust te zijn van de andere mogelijke kloven. De in kaart gebrachte kloven dienen als 

een basis voor het formuleren van strategieën en tactieken, om zo verwachtingen van de klant succesvol 

waar te kunnen maken.  

 

Ondanks dat SERVQUAL genoeg aandacht heeft gekregen en veelvuldig is toegepast, heeft het model ook 

kritiek gekregen. Een kritiekpunt is gebaseerd op de dimensies van SERVQUAL. De vijf RATER dimensies 

zouden namelijk niet toepasbaar zijn op elk type organisatie, aangezien dit afhankelijk is van de context 

(Tan & Pawitra, 2001). Zo kunnen in een aantal sectoren de factoren voor de kwaliteit van 

dienstverlening complex en multidimensionaal zijn, terwijl dit bij andere sectoren eendimensionaal en 

eenvoudig is (Babakus & Boller, 1992; Ladhari, 2008). Dit kritiekpunt zal nu kort besproken worden. In 

de volgende paragraaf zal beschreven worden welke invloed de verschillende typen organisaties hebben 
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op de kwaliteit van dienstverlening. Hierbij wordt er met name gelet op de gekozen concurrentiestrategie 

en het type dienstverlening. 

 

2.2 CONTEXT 

 

2.2.1 Verschillende typen organisaties 

 

Het maakt verschil uit of een klant te maken heeft met een bank- en verzekeringswezen of met een 

zorginstelling. Medewerkers binnen deze verschillende organisaties geven ieder op een andere manier 

vorm aan klantgerichtheid. Zo is het bank- en verzekeringswezen commercieel en probeert snel te 

handelen, terwijl een zorginstelling zorg biedt aan een individu en 24 uur beschikbaar moet zijn. Daarom 

is het nodig om een typologie te schetsen van verschillende dienstverlenende organisaties. Nu worden de 

verschillende typen dienstverlening nader uitgelegd. Er zijn verschillende indelingen te maken. In dit 

onderzoek worden de typologieën van Gastelaars (2006) en Lancee & Den Hond (2002) besproken. Beide 

typologieën hanteren andere criteria.  

 

Als eerste type organisatie noemt Gastelaars (2006) de massadienstverleners. Dit zijn organisaties die op 

standaard basis niet al te complexe diensten leveren aan grote groepen klanten. Hierbij kan volgens 

Gastelaars (2006) gedacht worden aan de horeca, toeristenbranche of supermarkten, maar ook aan 

massagerichte verzekeraars en banken. Zij gaan voor effectiviteit en efficiency, daarom worden klanten 

bediend op snelheid en gemak. Overigens hoeven de klantgroepen niet gelijk te zijn, zij kunnen cultureel 

verschillen. De organisatiestructuur is meestal een machinebureaucratie, waarbij routines en 

standaardisatie centraal staan. Medewerkers treden op als ‘radertjes in de doorgerationaliseerde 

machine’. Dit houdt in dat zij veelal werken met computergestuurde systemen en werken op voorschrift 

van de organisatie (Gastelaars, 2006: 16).  

Lancee & Den Hond (2002) verdelen dit type in twee soorten, namelijk in mass services en in mass 

customization. Mass services zijn gericht op een gelijke klantwens voor grote aantallen transacties. Zij 

geven aan dat medewerkers als het ware het doorgeefluik zijn van de gestandaardiseerde diensten. Door 

deze standaardisatie zouden systemen het werk van medewerkers gedeeltelijk over kunnen nemen en de 

kwaliteit van dienstverlening vergroten. De andere soort is de mass customization-context. Bij dit type 

leveren medewerkers een bepaalde mate van maatwerk voor een relatief grote groep klanten. Dit houdt 

in dat er combinaties van standaardopties gemaakt kunnen worden om aan individuele wensen te 

kunnen voldoen. Door semiautomatisering van handelingen kan het systeem een beperkte vorm van 
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maatwerk bieden aan een relatief grote groep klanten (Bitner e.a., 2000; Lancee & Den Hond, 2002). Het 

beste past hier een divisiestructuur bij, waar elke divisie zijn eigen specialisatie heeft en zijn dienst kan 

afstemmen op een klantgroep. Als voorbeeld noemen zij het samenstellen van een vakantiereis. De 

medewerkers proberen door verschillende combinaties aan de individuele wensen van de klant te 

voldoen. 

Het volgende type dienstverlening zijn volgens Gastelaars (2006) de selectiebureaucratieën, zoals de 

Kinderbescherming, de Belastingdienst en de IB-groep. De organisaties werken nauwelijks face-to-face 

met klanten, maar voornamelijk op afstand. Zij bedienen vaak grote groepen klanten, waar algemeen 

geldende regels die in de wet zijn opgenomen worden toegepast op individuele gevallen. Bij dit type 

dienstverlening werken medewerkers ook veelal computergestuurd en dienen zij zich aan regels te 

houden. Maar formeel gezien kunnen zij zelf de beslissingen nemen.  

Het derde type dienstverlening omschrijft Gastelaars (2006) als professionele dienstverleners. 

Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuizen en wetenschappelijke instituten. De organisatiestructuur is 

voornamelijk een eilandenstructuur, waarbij professionals autonoom zijn en zelf over de 

kwaliteitsnormen beslissen van het alledaags handelen op de werkvloer. Er is direct contact met de klant. 

De professionele kwaliteiten van de medewerkers zijn grotendeels persoonsgebonden en kunnen niet 

overgenomen worden door machines. Volgens Lance & Den Hond (2002) is dit type onder te verdelen in 

een customization-context. In deze typen organisaties zijn de medewerkers gericht op individuele klanten 

en lange en frequente klantcontactmomenten.  

Hierna worden de individuele dienstverleners door Gastelaars (2006) beschreven. Zij zijn gericht op 

individuele klanten waar zij een relatie mee proberen op te bouwen, zoals adviesorganisaties, financiële 

dienstverlening en advocatuur. De medewerkers hebben als kerntaak het onderhandelen met hun 

klanten en moeten daarbij rekening houden met de individuele of institutionele wensen. Tevens geven 

klanten sturing aan de opdracht en zijn zij hierdoor ook mede verantwoordelijk voor het resultaat.  

Vervolgens wordt het volgende type behandeld, de zorgarrangementen. Hierbij hoeven de 

dienstverleners niet per se hoogprofessioneel te zijn, maar zij moeten wel 7 dagen 24 uur beschikbaar 

zijn. Zij verlenen zorg aan mensen met beperkingen of gedetineerden, bijvoorbeeld in een 

verzorgingstehuis, bejaardentehuis of gevangenis. De medewerkers hebben de verantwoordelijkheid dat 

er permanent iemand bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar moet zijn voor hun klanten.  

Tenslotte wordt door Gastelaars (2006) als laatste type de vrijwillige verenigingen genoemd. Deze 

organisaties organiseren activiteiten in alle maatschappelijke sectoren waar mensen op basis van 

vrijwilligheid aan meedoen, zoals voor politieke partijen, ontwikkelingssamenwerking of voor een 
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sportclub. Het gaat hierbij om informele bindingen, waar deelnemers vrijwillig betrokken zijn bij de 

missie van de organisatie.  

 

In dit onderzoek wordt gekeken onder welk type D-reizen zal vallen. Gastelaars (2006) verwacht dat 

reisbureaus onder het type massadienstverleners vallen, terwijl Lancee & Den Hond (2002) de 

reisbureaus eerder onder de professionele dienstverleners scharen.  

Binnen deze verschillende typen organisaties, zijn er ook verschillende strategieën te onderscheiden 

zoals Porter (1985) aangeeft. Hier wordt in de volgende paragraaf dieper op ingegaan. 

 

2.2.2 Porter’s concurrentiestrategieën 

 

Volgens Porter (1985) bestaat er een 

concurrerend voordeel wanneer een 

organisatie zijn klanten weet te 

behouden en zichzelf goed kan 

positioneren door in te spelen op 

omgevingsveranderingen (Bellou, 2007). 

Er bestaan volgens de auteur twee 

mogelijke concurrentiestrategieën waar 

organisaties voor kunnen kiezen (zie 

figuur 2.2.1). Zo kunnen organisaties zich 

richten op kostleiderschap, wat inhoudt 

dat zij de laagste productieprijs willen 

bereiken. Of organisaties gaan voor een 

uitstekende kwaliteit van 

dienstverlening en innovatie, dan kiezen zij voor de differentiatiestrategie. Binnen deze twee strategieën 

kan er nog gekozen worden om als organisatie niet op de gehele markt te concurreren, maar op één of 

een beperkt aantal marktsegmenten. Dit wordt de focusstrategie, of nichestrategie, genoemd.  

Volgens Porter (1985) zijn de twee strategieën moeilijk te combineren. Daarom zouden organisaties een 

strategische positie die beide strategieën kiest, oftewel het ‘stuck in the middle’, beter kunnen mijden 

(Gelezen in: Boxall & Purcell, 2008). De verwachting is namelijk dat er bij de verschillende 

concurrentiestrategieën andere punten spelen bij HRM. Schuler & Jackson (1987) stellen dat prestaties 

van medewerkers verbeterd kunnen worden, wanneer de HR-instrumenten afgestemd worden op de 
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Fig. 2.2.1 - Porter’s typologie van concurrentiestrategieën 

Bron: Porter, 1985; Boxall & Purcell, 2008 
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gekozen concurrentiestrategie van een organisatie. Onderzoek van hen wijst uit dat de relatie tussen 

concurrentiestrategieën en HRM sterker is bij diensten dan bij fabrikanten. Voor de verschillende 

concurrentiestrategieën zijn verschillende vereiste vaardigheden en soorten van medewerkersgedrag 

noodzakelijk. Bij een differentiatiestrategie met continue productinnovatie, is er creatief, 

risicogeoriënteerd en coöperatief gedrag nodig met een langetermijnfocus en gerichtheid op kwaliteit en 

processen. Maar voor een kostleiderschapstrategie is het volgende rolgedrag van medewerkers 

noodzakelijk: voorspelbaar gedrag, kortetermijnfocus, hoofdzakelijk autonoom werken, minder gericht 

op kwaliteit, meer gericht op de hoeveelheid output, veel belang hechten aan resultaten, weinig risico 

nemen en stabiliteit. HR-instrumenten zouden moeten inspelen op dit gedrag om uiteindelijk de juiste 

resultaten te bereiken. Beide concurrentiestrategieën vragen een heel ander HR-beleid. Zo vraagt een 

differentiatiestrategie meer learning-by-doing, terwijl de kostleiderschapstrategie zich meer zou moeten 

focussen op trainingen voor medewerkers. Het zou bijna onmogelijk zijn om van de medewerkers beide 

rolpatronen te verwachten. 

 

Voor dit onderzoek is interessant welke strategie D-reizen kiest en welk rolgedrag hier bij past. Aan de 

hand van deze gevonden informatie kan ook gekeken worden welk HR-beleid hier op aansluit. 

 

2.3 FACTOREN KLOOF 3 

 

In het klovenmodel van SERVQUAL is beschreven dat kloof 3 het verschil aangeeft tussen 

servicespecificaties en de uitvoering van een dienst door de medewerkers. Aangezien dit onderzoek zich 

richt op de medewerkers wordt deze kloof verder uitgewerkt. Immers, de kwaliteit van een dienst valt of 

staat in belangrijke mate met het optreden van het personeel (Tettero & Vieroff, 1990; Van der Aa & 

Elfring, 2003). Alle mogelijke oorzaken die in het model in verband zijn gebracht met kloof 3 zullen nu 

worden besproken.  

 

2.3.1 Onvoldoende samenwerking binnen organisatie 

 

Er zijn vier variabelen die een verband kunnen hebben met onvoldoende samenwerking binnen de 

organisatie. Dit hangt onder andere af van de mate waarin medewerkers de andere medewerkers als 

klanten zien, de mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat hun leidinggeven oprecht voor hen 

zorgen, de mate waarin het personeel voelt dat zij samenwerken in plaats van strijden met anderen in de 

organisatie en tenslotte de mate waarin medewerkers zich persoonlijk betrokken en gecommitteerd 
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voelen (Zeithaml e.a., 1988). Een kenmerk van een klantgerichte medewerker is ook dat zij collega’s 

kunnen aanspreken en beoordelen op hun (interne) klantgerichtheid. Niet alleen door kritiek te geven, 

maar ook door complimenten te geven en suggesties te doen (Boomsma & Van Borrendam, 2003). 

 

2.3.2 Technologieën schieten tekort 

 

Bij het veelvuldig computergestuurd werken is voor medewerkers de juiste technologie erg belangrijk. 

Wanneer de juiste technologie niet beschikbaar is, kunnen medewerkers er niet in slagen om het 

gewenste niveau van dienstverlening te leveren. De kwaliteit van dienstverlening is uiteraard ook 

afhankelijk van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de technologieën die medewerkers gebruiken. Ze 

dient effectief en efficiënt te zijn en medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen. Zo is bijvoorbeeld 

voor een reisbureau een feilloos werkend reserveringssysteem essentieel voor de kwaliteit van 

dienstverlening door eventuele klachten hierover (Van der Aa & Elfring, 2003). Wanneer medewerkers 

niet beschikken over de juiste technologie kunnen zij niet volledig klantgericht zijn. Overigens moeten 

medewerkers ook de vaardigheden bezitten om met de gebruikte technologieën om te kunnen gaan. Er 

moet als het ware een fit zijn tussen de technologie en het werk (Zeithaml e.a., 1988).  

 

2.3.3 Onvoldoende beslissingsruimte 

 

De beslissingsruimte is de mate waarin de organisatie door regels en procedures grenzen stelt aan de 

flexibiliteit van de medewerker tijdens het contact met de klant (Zeithaml e.a., 1988). Lancee & Den Hond 

(2002) beschrijven de beslissingsruimte als een gedragsvariabele van de medewerker. De mate van 

controle die de medewerker heeft over het proces, is volgens hen bepalend voor de kwaliteit van 

dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld gaan over het nemen van eigen beslissingen of in hoeverre er mag 

worden afgeweken van standaardprocedures. Binnen deze beslissingsruimte worden verschillende 

niveaus onderscheiden, van ‘routine discretion’ tot ‘creative discretion’. Bij ‘routine discretion’ wordt de 

beslissingsruimte erg ingeperkt en moeten de medewerkers handelen volgens de standaardprocedures. 

Het andere uiterste van beslissingsruimte is ‘creative discretion’. Hierbij is het doel van de taak 

gespecificeerd maar de medewerkers hebben vervolgens alle vrijheid hoe zij tot dit doel komen. Dit is 

vergelijkbaar met de beslissingsruimte van medewerkers in bijvoorbeeld de professionele 

dienstverlening.  

Hier ligt een taak voor de organisatie. Zij zou medewerkers vrije toegang moeten geven tot het krijgen 

van informatie, waardoor de medewerkers de behoeften van de klant tevreden kunnen stellen (Bellou, 
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2007). Hennig-Thurau (2004) vindt dat in de literatuur beslissingsbevoegdheid vaak als een objectief 

concept wordt gezien, terwijl zij van mening is dat dit subjectief is. Daarom noemt de auteur deze 

dimensie de ‘zelf-waargenomen’ beslissingsruimte. Hierbij zouden medewerkers zichzelf bevoegd voelen 

om te kunnen beslissen over onderwerpen die betrekking hebben op klantenbelangen en behoeften. Hier 

zal daarom in de interviews met de medewerkers van D-reizen naar gevraagd gaat worden.  

 

2.3.4 Rolconflict en rolambiguïteit 

 

Een andere mogelijke kloof die bij de medewerkers kan ontstaan is het rolconflict. Zij kunnen druk 

ervaren van bovenaf om te presteren en resultaten te leveren, maar daarnaast hebben zij ook de taak om 

hun klanten te vriend te houden en de contacten goed te onderhouden. Binnen hun taak kan er een 

spanningsveld zichtbaar zijn. Medewerkers hebben twee verschillende rollen. Enerzijds wordt van hen 

verwacht dat zij kwaliteit leveren en in het belang van de klant werken (efficiency). Maar anderzijds 

wordt verwacht dat medewerkers zich richten op de korte termijn resultaten en verkoopgericht handelen 

(Knight, Kim, Crutsinger: 2007). Dit houdt in dat zij resultaten voorop moeten stellen, boven 

klantgerichtheid (effectiviteit). Zij moeten veelal voldoen aan de verwachtingen van de klanten én die van 

de managers. De stress die medewerkers door dit spanningsveld kunnen ervaren, heeft een negatieve 

invloed op klantgerichtheid. 

Medewerkers ervaren rolambiguïteit wanneer doelen en de verwachtingen van medewerkers niet 

duidelijk worden gegeven door de organisatie. Het is belangrijk dat zij alle informatie krijgen die 

noodzakelijk voor hen is. Medewerkers kunnen onzeker zijn over wat de leidinggevende van hen 

verwacht en hoe zij daar aan kunnen voldoen, of wanneer zij niet weten hoe zij worden geëvalueerd en 

beloond. Dit ligt aan de frequentie en kwaliteit van de neerwaartse communicatie. Maar ook het te kort 

feedback geven kan een oorzaak zijn van rolambiguïteit. Voor medewerkers dienen er trainingen te 

worden gegeven over wat er van hen verwacht wordt en hoe zij geëvalueerd zullen worden. Bovendien 

kunnen trainingen in communicatieve vaardigheden de medewerkers helpen hoe zij met klanten moeten 

omgaan. Met name het leren luisteren naar klanten en inzicht krijgen in wat klanten verwachten van de 

medewerkers zou de medewerkers een duidelijkere beeld van de klant kunnen geven. Dit geeft de 

medewerkers namelijk meer zelfvertrouwen en competenties (Zeithaml e.a., 1988). 
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Figuur 2.3.1 – Schillenmodel 

Bron: Spencer & Spencer, 1993; Mulder & Pals, 1998 

2.3.5 Competenties 

 

Er kunnen allerlei variabelen van invloed zijn op klantgerichtheid, zoals sekse, leeftijd, ervaring en salaris. 

Deze paragraaf zal zich voornamelijk richten op de competenties van medewerkers. De wijze waarop 

medewerkers de dienst uitvoeren bepaalt in grote mate hoe klanten de kwaliteit van dienstverlening 

ervaren. Tussen medewerkers bestaan er grote verschillen in persoonlijkheid. Persoonlijke 

eigenschappen staan vast en zijn moeilijk trainbaar. Daarentegen zijn vaardigheden wel aan te leren bij 

medewerkers. Daarom zal er gekeken worden naar welke persoonlijke eigenschappen en vaardigheden 

nodig zijn om een klantgericht medewerker te zijn. Dit worden ook wel competenties genoemd. De 

definitie van een competentie is: ‘an underlying characteristic of a person which results in effective and/or 

superior performance in a job’ (Boyatzis, 1982; geciteerd in Beardwell & Claydon, 2007: 271). De vraag is 

in hoeverre een competentie ontwikkelbaar is. Om dit beter te begrijpen gebruiken Spencer & Spencer 

(1993) een schillenmodel. In figuur 2.3.1 is dit model weergegeven.  
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De buitenste elementen van het model zijn gedrag, kennis en vaardigheden en de binnenste 

kernelementen van het model zijn intelligentie en persoonlijkheid. Volgens het model zijn de 

competenties die te maken hebben met de buitenkant van het model eenvoudiger aan te leren en te 

ontwikkelen. Voor competenties in de kern van het model zal meer tijd en energie nodig zijn om deze te 

ontwikkelen. Daarom zou bij de selectie van medewerkers rekening gehouden moeten worden of het gaat 

om moeilijk of niet ontwikkelbare competenties (Gelezen in: Mulder & Pals, 1998). In volgorde van 

moeilijk trainbaar tot goed trainbaar wordt nu op elke schil dieper ingegaan.  

 

Persoonlijke eigenschappen 

Niet alles is goed aan te leren, want uiteindelijk is iedere medewerker verschillend. De organisatie kan 

richtlijnen geven hoe zij de uitvoering van een dienst graag wil zien, maar uiteindelijk doet elke 

medewerker het op zijn eigen manier. Persoonlijke eigenschappen zijn een belangrijke factor voor de 

mate van klantgerichtheid. Voornamelijk omdat de medewerkers het beslissende contact hebben met de 

klanten. Het is nogal een verschil of een vriendelijke en behulpzame medewerker de klant helpt, dan 

wanneer de medewerker kortaf is omdat hij/ zij zijn dag niet heeft. Deze toevallige factoren moeten 

medewerkers kunnen neutraliseren (Lancee & Den Hond, 2002). De verschillende persoonlijkheidsstijlen 

van medewerkers worden nu aan de hand van twee persoonlijkheidsmodellen verduidelijkt. 

Ten eerste een model dat wordt gebruikt om de klantgerichtheid van medewerkers in kaart te brengen is 

het Big Five model (Brown e.a., 2002). Dit model geeft vijf persoonlijkheidsdimensies of karaktertrekken 

weer. De eerste dimensie hiervan is extraversie, tegenover introversie, dat is de mate waarin een persoon 

enthousiast of verlegen is. Dan volgt de dimensie vriendelijkheid tegenover vijandelijkheid, het gaat hier 

om de hartelijkheid naar andere mensen toe. De derde dimensie is zorgvuldigheid tegenover laksheid, dit 

is de mate van ordening en precisie. De vierde dimensie is emotionele stabiliteit, tegenover neurocitisme. 

Deze dimensie beschrijft de mate van veerkracht en doorzettingsvermogen van een persoon in stress 

situaties. Tenslotte de dimensie openheid voor ervaring, naast creativiteit, dat is de mate van verbeelding 

of originaliteit van een persoon (Brown e.a., 2002). Uit onderzoek is gebleken dat de volgende 

eigenschappen voorspellende factoren zijn voor een hoge mate van klantgerichtheid: zorgvuldigheid, 

emotionele stabiliteit, vriendelijkheid (Frei & McDaniel, 1998; Liu & Chen, 2006) en extraversie (Hogan, 

Hogan & Busch, 1984: Liu & Chen, 2006). Deze persoonlijkheidsdimensies zitten in de kern van het 

schillenmodel en zijn moeilijk aan te leren. Daarom is het goed deze dimensies te gebruiken voor werving 

en selectie. Het geeft een eerste indruk van de persoonlijkheid van iemand en hoe hij/ zij zal presteren in 

een bepaalde functie. Als beperking van dit model wordt genoemd dat persoonlijkheid niet tot vijf 

dimensies is terug te brengen.  
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Een ander model is het DISC-model, dit model bestaat uit 160 gedragsstijlen. Door dit model kan de 

persoonlijkheid worden geobserveerd en geanalyseerd. Er worden vier persoonlijkheidsstijlen 

onderscheiden: Dominance (dominantie), Influence (invloed), Submission (onderdanig) en Compliance 

(inwilliging). Volgens het model is iedereen onder te verdelen in één of meer van deze persoonlijkheden. 

De persoon in de D-stijl is resultaat-georiënteerd en heeft als kenmerken concurrerend, eisend, mondig, 

avontuurlijk en initiatief nemend. Wanneer een persoon in de I-stijl wordt geclassificeerd, is deze persoon 

mens-georiënteerd. Dit is wanneer hij/zij sociaal en communicatief vaardig is. De persoon wordt als open 

en vriendelijk gezien. Als derde persoonlijkheidsstijl de S-stijl, waarin de persoon als kalm wordt 

omschreven. De kenmerken hiervan zijn doelbewust, voorzichtig, stabiel en systematisch. Tenslotte de C-

stijl, waarbij precisie centraal staat. Deze persoon is precies, perfectionistisch en logisch. Daarom heeft 

hij/ zij alles op orde, is gefocust op details en beleefd op een diplomatieke wijze (Marston, 1999).  

Volgens dit model heeft elke persoonlijkheidsstijl zwakke en sterke punten ten aanzien van 

klantgerichtheid. ‘Persoonlijkheid uit zich in gedrag en gedrag kun je sturen’ (Marston, 1999: 27). Waar 

het DISC-model aangeeft dat persoonlijkheidseigenschappen nog wel aan te leren zijn, geeft het Big Five-

model aan dat deze eigenschappen moeilijk zijn aan te leren. Uiteraard is dit afhankelijk hoe in beide 

modellen persoonlijkheid wordt gedefinieerd. Beide modellen geven verschillende 

persoonlijkheidsdimensies. Welke dimensies het best toepasbaar zullen zijn op klantgerichte 

medewerkers, ligt echter buiten de scope van dit onderzoek. 

 

Vaardigheden 

De volgende schil die wordt behandeld zijn de vaardigheden. Wanneer de persoonlijkheid in kaart is 

gebracht, is het belangrijk welke vaardigheden nodig zijn voor klantgerichtheid. Immers, persoonlijkheid 

staat grotendeels vast en vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Daarom zitten vaardigheden in het 

schillenmodel meer aan de buitenkant van de schil. Er zijn verschillende studies naar de vaardigheden 

voor klantgerichtheid gedaan, waarvan er nu een aantal behandeld zullen worden. Er kunnen op een 

aantal punten overlappingen of aanvullingen zijn. 

 

Gastelaars (2006) onderscheidt vier soorten vaardigheden die van belang zijn voor klantgerichte 

medewerkers. De eerste soort vaardigheden wat Gastelaars (2006) noemt zijn de relationele 

vaardigheden. Het gaat om het ‘fingerspitzengefühl’ dat medewerkers moeten hebben. Dit houdt in dat zij 

de intuïtie moeten hebben om een eerste indruk van een klant snel te kunnen herkennen en hier naar te 

handelen. Ook zouden medewerkers goed moeten kunnen omgaan met verschillen tussen klanten. Door 
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met een zekere openheid en onbevangenheid elk gesprek in te gaan, kan de medewerker beter 

overschakelen van de ene klant naar de andere klant. 

Er zijn twee studies die vergelijkbare vaardigheden benoemen. Allereerst de studie van Lancee & Den 

Hond (2002), zij beschrijven de relationele vaardigheden als empathie. Het gaat hierbij om de ‘zorg’ voor 

de klant en het vermogen van de medewerker om de klant met aandacht en sympathie te behandelen 

(Dubinsky, 1994: Lancee & Den Hond, 2002). De medewerker moet emotionele competenties bezitten om 

klanten tevreden te houden, zoals ‘luisteren’, deskundigheid en ‘toewijding richting de klant’ (Chandon 

e.a. 1997; Lancee & Den Hond, 2002).  

De sociale vaardigheden uit de studie van Hennig-Thurau (2004) sluiten ook goed aan bij de relationele 

vaardigheden van Gastelaars (2006). Alleen wordt er iets meer onder verstaan dan het goed kunnen 

omgaan met klanten. Deze vaardigheden bestaan uit de bekwaamheid van de medewerker om vanuit de 

klant te denken. Dat kan op drie verschillende manieren, namelijk visueel, dan begrijpt de medewerker 

wat de klant ziet en waarneemt. Of emotioneel, dan begrijpt de medewerker wat de klant voelt. Maar het 

kan ook cognitief, dit houdt in dat de medewerker begrijpt wat de klant denkt (Flavell e.a., 1968; Hennig-

Thurau, 2004).  

 

Als tweede soort zijn volgens Gastelaars (2006) de cognitieve vaardigheden van belang voor klantgerichte 

medewerkers. Deze vaardigheden veronderstellen het vermogen om systematisch na te denken en met 

oplossingen te komen. Het betreft de onderzoeksvaardigheden en informatieverwerkende technieken 

van medewerkers. Hieronder vallen ook deliberatievaardigheden. Volgens Gastelaars (2006) betekenen 

deze vaardigheden het ‘zorgvuldig denkwerk onder druk’. Te vergelijken met het eerder genoemde 

rolconflict, waarbij medewerkers moeten presteren én tegelijkertijd kwaliteit moeten leveren. Onder 

deze druk moeten zij goed en zorgvuldig kunnen blijven handelen.  

Vergelijkbaar hiermee zijn de technische vaardigheden van Hennig-Thurau (2004). Deze verwijzen naar 

de hoeveelheid kennis en de technische of motorische vaardigheden om een klant zo volledig mogelijk 

van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld het snel kunnen opzoeken van gegevens in de database, of het 

goed kunnen omgaan met systemen die gebruikt worden in de organisatie.  

Ook de variabele professionaliteit van Lancee & Den Hond (2004) sluiten goed aan bij de hiervoor 

genoemde vaardigheden. Hierbij is het uitgangspunt dat medewerkers de kennis over een bepaalde 

dienst bezitten en dit ook gebruiken. Wanneer het om persoonlijk contact gaat is het belangrijk dat er een 

goede afstemming is tussen de collega’s over de wensen en behoeften van de klant. Zo is er nog meer 

individuele aandacht voor elke klant en is iedereen op de hoogte van de voortgang van deze klant. Ter 

aanvulling op de eerder genoemde vaardigheden moeten medewerkers hierbij ook de vaardigheden 
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hebben en bereidheid bezitten om beslissingen te nemen die omstreden kunnen zijn en het vermogen 

hebben om trefzeker te handelen. Voor de professionaliteit is het tenslotte belangrijk dat medewerkers 

relevante informatie kunnen verzamelen en dit daadwerkelijk gebruiken. 

 

Gastelaars (2006) noemt nog twee andere soorten vaardigheden, waaronder de procesvaardigheden. Dit 

houdt in dat medewerkers goed kunnen handelen op voorschrift, goed kunnen samenwerken en goed om 

kunnen gaan met macht. Daarnaast is voor dienstverlenende organisaties de ‘timing’ van medewerkers 

belangrijk. Op het ene moment zijn er helemaal geen klanten en het andere moment komen ze allemaal 

tegelijk, dus van medewerkers wordt een goede timemanagement verwacht.  

Als laatste soort noemt Gastelaars (2006) de elementaire vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die niet 

vooraf zijn aan te leren, maar die op de werkplek aangeleerd kunnen worden. Deze zijn niet 

persoonsgebonden en daarom ook makkelijk over te dragen aan machines. Het gaat hierbij ook om het 

vermogen te handelen volgens voorschriften. 

 

Genoemde variabelen zijn niet in alle typen dienstverlening noodzakelijk. Zo is professionaliteit niet 

vereist voor organisaties waarin kennis niet zo heel belangrijk is, omdat dit mogelijk te duur zou worden 

of omdat kennis niet op bepaalde functies van toepassing zou zijn (Lancee & Den Hond, 2002). Volgens 

Hennig-Thurau (2004) is motivatie een essentiële factor om de vaardigheden om te kunnen zetten in 

klantgerichtheid. Gemotiveerde medewerkers zouden beter presteren. Motivatie bevindt zich in één van 

de buitenste schillen van het schillenmodel. Dit betekent dat motivatie niet moeilijk is aan te leren. 

 

Samengevat 

Samengevat leidt dit tot de volgende competenties. Deze competenties voor klantgerichtheid zijn niet 

voor elk type dienstverlening en alle functieniveaus even belangrijk. Leidinggevenden zullen bijvoorbeeld 

extra competenties nodig hebben. Dit onderzoek richt zich op de competenties van medewerkers van de 

front-office. Zij hebben immers het contact met de klant.  

 

- Zorgvuldigheid 

De gegevens van de klant moeten zorgvuldig bewaard worden en de voortgang van afspraken moeten 

goed worden bewaakt. De competentie zorgvuldigheid uit het Big Five-model is een 

persoonlijkheidsdimensie. Dit geeft aan dat de mate van ordening en precisie van een medewerker al vast 

staat in de persoonlijkheid. Maar bij Gastelaars (2006) valt zorgvuldigheid onder 

deliberatievaardigheden. Dat zou betekenen dat volgens deze auteur de competentie nog wel trainbaar is.  
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- Vriendelijkheid 

Een andere competentie is vriendelijkheid, die ook uit het onderzoek van de Big Five naar voren komt. 

Het gaat hier om de mate van hartelijkheid naar klanten toe, oftewel de klantvriendelijkheid. Aangezien 

dit ook een persoonlijkheidsdimensie is, wordt verwacht dat deze competentie vast staat in de 

persoonlijkheid en moeilijk te ontwikkelen is.  

 

- Goed omgaan met stress 

Emotionele stabiliteit is het goed kunnen omgaan met stress. Ook deze competentie komt in de Big Five 

naar voren voor een hoge mate van klantgerichtheid. Het is een persoonlijkheidsdimensie die daarom 

moeilijk te ontwikkelen is bij medewerkers. Gastelaars (2006) ziet deze competentie als een 

deliberatievaardigheid, waarbij medewerkers onder druk zorgvuldig moeten kunnen handelen. Dit valt 

overigens ook onder zorgvuldigheid. 

 

- Goed kunnen samenwerken 

De competentie goed kunnen samenwerken is al een aantal maal aan bod gekomen. Bij SERVQUAL geven 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) aan dat er bij een slechte samenwerking tussen medewerkers een 

slechtere kwaliteit van dienstverlening door klanten kan worden ervaren. Gastelaars (2006) ziet deze 

competentie als een procesvaardigheid. Bij Lancee & Den Hond (2002) valt het onder de gedragsvariabele 

professionaliteit, dat het belangrijk is dat er een goede afstemming is tussen collega’s. 

 

- Empathie 

Empathie heet ook wel inlevingsvermogen. Al meerdere keren is dit punt in verband met klantgerichtheid 

opgemerkt. Allereerst bij de dimensies van Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988). Zij beschrijven hierin 

empathie als: ‘de individuele aandacht van medewerkers aan zijn klanten’. Hennig-Thurau (2004) 

omschrijft het als een emotionele vaardigheid, waarin de medewerker begrijpt wat de klant bedoelt. 

Gastelaars (2006) ziet empathie als een relationele vaardigheid, waarbij medewerkers een intuïtie 

moeten hebben om een eerste indruk van de klant snel te kunnen inzien en hier naar te handelen. Volgens 

de beschrijving van Lancee & Den Hond (2002) is het een gedragsvariabele. Voor deze competentie moet 

de medewerker goed kunnen luisteren, deskundig zijn, interesse tonen en aandacht geven aan de klant. 

Een stap verder gaat de gedragsvariabele personalisatie, waarbij het om een intensief contact met de 

klant gaat. 
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- Professionaliteit 

Bij Gastelaars (2006) valt professionaliteit onder de cognitieve vaardigheden. Lancee & Den Hond (2002) 

noemen deze competentie een gedragsvariabele. Samengevat zeggen zij dat medewerkers de kennis over 

de dienst moeten bezitten en goed dienen te gebruiken, daarnaast moeten zij relevante informatie 

kunnen verzamelen, beslissingen durven te nemen en trefzeker handelen. Vooral durf is ook belangrijk 

(Boomsma & Van Borendam, 2003). Terwijl Hennig-Thurau (2004) het goed kunnen omgaan met 

systemen en gegevens opzoeken in de database als een technische vaardigheid beschouwen. 

 

Uit deze lijst vaardigheden kunnen de volgende competenties afgeleid worden: zorgvuldigheid, 

vriendelijkheid, goed omgaan met stress, een empathische instelling, goed kunnen samenwerken en 

professionaliteit. Uit de literatuur blijkt dat het niet altijd helder is of competenties onder persoonlijkheid 

of vaardigheden vallen. Een aantal competenties kunnen worden gebruikt voor de werving en selectie 

van personeel, dit zijn zorgvuldigheid, vriendelijkheid en het goed omgaan met stress. De andere 

competenties kunnen nog worden aangeleerd door onder andere trainingen, dus het goed kunnen 

samenwerken, een empathische instelling en professionaliteit. Dit zijn de mogelijke competenties die van 

belang zijn voor klantgerichtheid. In dit onderzoek moet blijken welke competenties terug komen in de 

organisatie. 

Kloof 3 zegt ook iets over de factoren ‘geen goede fit tussen werknemer-baan’ en ‘evaluatiesystemen die 

verkeerde acties belonen’. Deze factoren worden in de volgende paragraaf besproken. 

 

2.4 HR-INTERVENTIES 

 

Om implementatie van de eerder genoemde doelstelling: het vergroten van klantgerichtheid succesvol te 

laten verlopen verdient het aanbeveling allereerst aandacht te geven aan de tevredenheid van eigen 

medewerkers. HRM speelt hierbij een belangrijke rol. Een bekende uitspraak is: ‘put your people first and 

they will put your customers first’ (Projectgroep Meteo, 1994; Berings, Grieten & Steen, 2004). Tevreden 

medewerkers zijn meer gemotiveerd, trots op hun baan en daarom bereid om een hoog niveau van 

klanttevredenheid te bereiken (Gremler e.a., 1994; Bellou, 2007). De vraag is welke HR-interventies het 

beste ingezet kunnen worden om te bereiken dat medewerkers optimaal klantgericht zijn. Blijkens de 

literatuur zijn er twee brede benaderingen van Strategisch Human Resource Management, het Michigan 

model van Fombrun e.a. (1984) en het Harvard model van Beer e.a. (1984). Voor dit onderzoek is het 

Harvard model gekozen en zal verder worden uitgewerkt. Deze keuze is gemaakt omdat dit model kijkt 

naar de context van de organisatie, wat belangrijk is voor het implementeren van klantgerichtheid. 
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Figuur 2.4.1 – Kaart van het HRM gebied 

Bron: Beer e.a. (1984) 

2.4.1 Harvard model 

 

Het Harvard model van Beer e.a. (1984) is weergegeven in figuur 2.4.1. Hierin zijn twee factoren te zien 

die invloed hebben op het HRM-beleid. Dat zijn de situationele omstandigheden, waarmee zij bedoelen: de 

wet- en regelgeving, arbeidsmarktcondities, vakbonden, collectieve arbeidsovereenkomsten, werkdruk, 

business strategieën, management filosofie en taaktechnologie. Met taaktechnologie wordt de uitrusting 

bedoeld die nodig is voor de uitvoering van een taak. De tweede factor vormen de ‘stakeholders’, dit zijn 

de belangen van de aandeelhouders, het management, werknemers, de regering en vakbonden. Echter, 

Beer e.a. (1984) geven aan dat het bijna onmogelijk is om te voldoen aan alle behoeften van de 

belangengroepen. De organisatie zou hierdoor op langere termijn zelfs failliet kunnen gaan. Deze twee 

factoren vormen het HRM-beleid.  

De HRM-afdeling maakt een aantal beleidskeuzes. Deze dienen afgestemd te zijn op organisatiedoelen en -

strategieën. Een klantgerichte organisatie kan bijvoorbeeld als algemene doelstellingen hebben: 

klanttevredenheid en klantbehoud (Boomsma & Van Borrendam, 2003). In de volgende paragraaf wordt 

beschreven met welke HR-instrumenten medewerkers gestuurd kunnen worden op klantgericht gedrag. 
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Resultaten van HRM beleid kunnen zijn: commitment, competentie, kosteneffectiviteit en congruentie. Op 

de langetermijn zullen deze vier resultaten invloed hebben op het individueel welbevinden, het 

maatschappelijk welzijn en de effectiviteit van de organisatie (Beer e.a., 1984). 

 

Het model geeft een duidelijk beeld van de factoren die bij de vorming van het HRM beleid een rol zouden 

moeten spelen. Daarnaast geeft het ook de resultaten weer van gemaakte keuzes (Paauwe, 2004). Nu 

wordt dieper ingegaan op de HRM-beleidskeuzes van het Harvard model. Dit model hanteert de volgende 

HR-instrumenten: werving en selectie, beoordeling en beloning, en opleiding en training. De vraag is 

welke keuzes de HR-afdeling moet maken om de medewerkers klantgerichter te laten werken. Niet alle 

instrumenten kunnen bijdragen aan klantgericht gedrag van medewerkers. 

 

2.4.2 HR-instrumenten voor de factoren van kloof 3 

 

In paragraaf drie zijn de factoren genoemd die kunnen leiden tot kloof 3. Deze kloof houdt in dat er geen 

goede afstemming is tussen servicespecificaties en de uitvoering van de dienst door medewerkers. Een 

aantal HR-instrumenten zijn in deze paragraaf al naar voren gekomen. Zo is werving en selectie een 

belangrijk instrument om de juiste medewerkers te selecteren. Voor klantgerichtheid zijn er een aantal 

competenties die een hoge mate van klantgerichtheid voorspellen, dat zijn: zorgvuldigheid, 

vriendelijkheid en goed omgaan met stress. Hier zouden medewerkers op geselecteerd kunnen worden. 

Er zijn nog twee factoren die kunnen leiden tot kloof 3. Deze factoren hebben te maken met HR. Het zijn 

de factoren ‘geen goede fit tussen werknemer-baan’ en ‘evaluatiesystemen die verkeerde acties belonen’. 

Beide factoren zullen nu worden besproken.  

 

Geen goede fit werknemer –baan 

Voor dienstverlenende organisaties is het onontbeerlijk dat de juiste medewerkers in contact komen met 

klanten en in hun behoeften kunnen voorzien. Of dat de medewerkers hier anders goed in worden 

opgeleid. Wanneer iemand niet goed presteert kan dat liggen aan het feit dat deze persoon op de 

verkeerde plek zit. Maar het kan ook komen omdat het personeel minder geschoold is en laag betaald 

wordt. Het zijn vaak medewerkers die de taal minder goed zouden beheersen, of andere vaardigheden 

zouden missen om de klant goed van dienst te zijn (Zeithaml e.a., 1988). Daarom is het vinden van de 

juiste persoon cruciaal (Furlow, 2000). Dit speelt eveneens een rol bij klantgerichtheid. Misschien wil een 

medewerker niet graag omgaan met klanten, dan is een klantgerichte functie niet geschikt voor deze 

persoon. Een tekortkoming van de dienstverlening kan veroorzaakt worden doordat medewerkers niet 
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geschikt blijken te zijn voor de functie. Het is van belang dat er aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit 

van de werving en selectie van personeel (Van der Aa & Elfring, 2003) om de juiste persoon aan te 

trekken voor een functie. De medewerker moet een ‘fit’ hebben met de organisatie en met zijn/ haar 

functie. Het Harvard model van De Beer e.a. (1984) geeft aan dat de keuze van een kandidaat een grote 

invloed heeft op de samenstelling van het personeel, de ‘fit’ met de organisatiecultuur en het 

personeelsverloop. Blijkt deze ‘fit’ er al na een korte tijd niet te zijn, dan heeft het voor de organisatie 

meer kosten met zich meegebracht dan dat het wat heeft opgeleverd.  

Eerst moet er een duidelijk beeld zijn welke type mensen voor een bepaalde functie worden gezocht en 

aan welke criteria zij moeten voldoen. Een belangrijke volgende stap is een effectieve 

wervingsadvertentie (Redman & Mathews, 1998). Er zijn verschillende mogelijkheden om hen aan te 

trekken, onder andere door te adverteren in bladen of op internet, door (in)formele contacten, een bord 

intern te plaatsen of via een headhunter (Beardwell & Claydon, 2007). Voor een klantgerichte functie is 

zojuist beschreven aan welke competenties deze medewerkers zouden moeten voldoen. Het gaat hier om 

de competenties die in de persoonlijkheid vast liggen. Op basis van deze competenties kan er een selectie 

gemaakt worden tussen de kandidaten. Aan de hand van een persoonlijkheidstest, zoals DISC, kan een 

organisatie vrij nauwkeurig in kaart brengen wie zij voor zich hebben. Andere selectiemiddelen dan tests 

zijn sollicitaties, assesmentcenters, simulatie of referenties. Voor het maken van de uiteindelijke 

beslissing moet de HR-afdeling voldoende informatie hebben verzameld en zich bewust zijn van 

eventuele bias (Beardwell & Claydon, 2007). Wanneer de beslissing voor een kandidaat eenmaal is 

gemaakt, is het van belang dat de kandidaten effectief worden geïntroduceerd in de organisationele 

handelingen, procedures en standaarden (Eiriz & Figueiredo, 2005; Bellou, 2007). 

 

Evaluatiesystemen die verkeerde acties belonen 

Ook door evaluatiesystemen die verkeerde acties belonen zouden medewerkers niet op het gewenste 

niveau de dienstverlening kunnen leveren. Daarom zouden er goede en evenwichtige systemen moeten 

zijn voor beoordeling en beloning. Wanneer er bijvoorbeeld naar resultaten wordt gekeken, ziet de 

organisatie niet wat voor kwaliteit de medewerkers afleveren. Hier wordt dan niet op beoordeeld. 

Prestatie in dienstverlenende organisaties zou daarom alleen beoordeeld kunnen worden met gedrags-

controlesystemen in plaats van met output-controlesystemen. Dit moedigt medewerkers ook meer aan 

om een kwaliteit af te leveren die gelijk is aan wat zij zelf verwachten (Zeithaml e.a., 1988). Bij de 

beoordeling van medewerkers kan er bijvoorbeeld gelet worden in hoeverre zij voldoen aan de 

competenties voor klantgerichtheid. Het Harvard model van De Beer e.a. (1984) geeft aan dat door 

intrinsieke en extrinsieke beloningen er bepaalde gedragingen van medewerkers worden gecreëerd. Het 
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gaat er om dat je als HRM-afdeling weet welk gedrag de organisatie wil creëren bij de medewerkers. Door 

een beloning zijn medewerkers veelal extra gemotiveerd om het verwachte gedrag te vertonen zoals het 

klantgerichter werken. Beloningsstrategieën zijn economische ruilrelaties tussen de medewerkers en de 

organisatie. De werkgever hoopt zo gemotiveerd personeel te creëren, die gebonden en loyaal zijn naar 

de organisatie toe (Beardwell & Claydon, 2007). Bellou (2007) vindt dat er voor optimale 

klantgerichtheid speciaal aandacht moet gaan naar prestatiewaardering en –beloning. Door bijvoorbeeld 

een 360° feedback realiseren medewerkers ook dat klanten hun oordeel geven over de dienstverlening, 

waardoor medewerkers het belang beter inzien van klantgerichtheid voor het bereiken van individuele 

en organisationele doelen. Een 360° feedback is een zo breed mogelijk beeld schetsen van de medewerker 

en zijn/ haar werksituatie. Collega’s, leidinggevenden, ondergeschikten en klanten beoordelen allen deze 

medewerker. Dit geeft een compleet beeld van de individuele prestatie en bijdrage. Andere 

beoordelingstechnieken zijn self-assesment, ranking of een vergelijking met andere collega’s (Beardwell 

& Claydon, 2007). Bellou (2007) is tenslotte van mening dat medewerkers door een beloning meer 

tevreden zijn en tevreden werknemers zijn meer gemotiveerd om een hoog niveau van klantgerichtheid 

te bereiken. 

Voor het beoordelen van medewerkers op klantgerichtheid zijn Boomsma & Van Borrendam (2003) van 

mening dat er gekeken moet worden naar het functioneren op sterke kanten en mogelijkheden voor 

medewerkers en het functioneren op klantgericht gedrag. 

 

Training en opleiding 

Een ander instrument dat van belang is voor klantgerichtheid, is training en opleiding. Regelmatig 

worden medewerkers opgeleid of getraind om zichzelf te ontwikkelen. Eerst zou de organisatie moeten 

analyseren wat op verschillende niveaus de leerbehoeften zijn. Op het niveau van de individu moet 

worden gekeken in hoeverre zij beter kunnen presteren, of waar zij nog onvoldoende kennis van hebben. 

Voor de functie kan in kaart gebracht worden welke vaardigheden vereist zijn. In paragraaf drie worden 

er een aantal competenties genoemd die medewerkers door middel van trainingen nog kunnen aanleren, 

dat zijn: goed omgaan met verschillen, een empathische instelling, goed kunnen samenwerken en 

professionaliteit. Tenslotte kan op organisatieniveau geanalyseerd worden in hoeverre deze leerdoelen 

passend zijn bij de organisatiedoelen. Wanneer de leerbehoeften duidelijk zijn, kunnen verschillende 

trainingsmethoden geïmplementeerd worden (Beardwell & Claydon, 2007). Deze zullen nu kort 

besproken worden.  

De eerste mogelijkheid is leren ‘on-the-job’, waarbij er informeel training wordt gegeven door ervaren 

collega’s in de nabijheid van de eigen werkplek. Deze training wordt veelgebruikt en is één van de meest 
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effectieve methode, omdat het taakgebonden, flexibel en direct is (Beardwell & Claydon, 2007). Toch zijn 

anderen van mening dat het voorkomt dat de coaches niet precies weten wat er van hen wordt verwacht 

en dat deze veelal niet voldoende tijd hebben om professioneel met deze trainingsvorm aan de slag te 

gaan (Management, Consulting and Research, n.d.). Een andere methode is die van het mentorschap of 

andere vormen van coaching en feedback waarmee een ervaren werknemer een jongere werknemer kan 

ondersteunen bij het behalen van doelen en aanleren van vaardigheden. Medewerkers kunnen ook door 

‘job rotatie’ vaardigheden aanleren. Na een bepaalde periode wisselt de medewerker van functie. Het is 

een onderdeel van jobverrijking, om zo medewerkers te motiveren en hun productiviteit te vergroten. Bij 

de e-learning methode leren medewerkers door het interactief gebruiken van een computer, bijvoorbeeld 

op intranet of via de email. Het is een simpele manier van leren, toegankelijk en een goedkoop alternatief. 

Tenslotte is de ‘off-the-job’ methode een formele training op een andere dan de eigen werkplek. Het 

aanleren van vaardigheden door een training is hier een voorbeeld van.  

 

Uiteraard draait het niet alleen om de competenties van medewerkers. Belangrijk is ook de organisatie 

rekening houdt met de gekozen concurrentiestrategie van Porter (1985). Dit houdt namelijk in dat per 

concurrentiestrategie een ander rolgedrag voor de medewerkers wordt geschetst. Het is van belang dat 

er naar het totale plaatje wordt gekeken van de organisatie. 
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3. Methode 

 

 

De onderzoeksvraag is in de inleiding als volgt geformuleerd: ‘Wat verstaat D-reizen onder 

klantgerichtheid, en welke HR-interventies kunnen hier aan bijdragen?’ Deze vraag zal met de resultaten 

van een kwalitatief onderzoek worden beantwoord. Hierbij staat de betekenis van klantgerichtheid en de 

keuze voor HR-interventies centraal. In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek toegelicht. 

 

3.1 METHODE VAN ONDERZOEK 

 

Het gaat om een interpretatief onderzoek, die er vanuit gaat dat de waarheid niet bestaat. Er wordt 

beschreven in hoeverre de bevindingen bij D-reizen overeen komen met aspecten uit de theorie. Met de 

keuze van een kwalitatief onderzoek wil ik informatie verkrijgen over de bevindingen en belevingen van 

de medewerkers wat betreft klantgerichtheid; wat hier aan gedaan wordt en hoe dit beter zou kunnen. De 

onderzoeksvraag is onderzocht aan de hand van een casestudy. Hierbij gaat het om ‘een volledige 

beschrijving van een case, waarbij gelet moet worden op nauwkeurig geconstrueerde beschrijvingen’ 

(Boeije, 2005: 21). Dit houdt in dat gegevens op meer niveaus werden verzameld en geanalyseerd op, 

waaronder op het niveau van de medewerkers, de managers en op strategisch niveau.  

Vooraf zijn enkele proefinterviews afgenomen, om te weten welke eventuele belangrijke topics nog 

toegevoegd moesten worden en hoe de mogelijke gesprekken konden verlopen. Er zijn uiteindelijk 

vijftien semigestructureerde interviews afgenomen. Bij een semigestructureerde interview liggen de 

vragen en antwoorden van tevoren niet vast maar de onderwerpen wel. Zo kan de respondent vrij 

antwoorden, maar kan er toch een bepaalde richting worden gegeven aan het gesprek (Boeije, 2005). 

Deze methode van dataverzameling is gekozen omdat ik van mening ben dat de betekenis van 

klantgerichtheid verschillend door medewerkers kan worden ervaren. Op deze manier heb ik geprobeerd 

de gedeelde definitie van klantgerichtheid te achterhalen, wat Baarda e.a. (2001) de ‘definitie van de 

situatie’ noemen. 

Vooraf aan het onderzoek wilde ik vergelijkingen gaan maken tussen de medewerkers van verschillende 

vakantiewinkels en tussen de medewerkers binnen één vakantiewinkel. Uiteindelijk bleek dat er geen 

verschillen waren tussen de winkels, maar juist tussen de verschillende niveaus. 

 

 



 

Het vergroten van klantgerichtheid bij medewerkers. Richting een excellente dienstverlening. 37 

3.2 SELECTIE RESPONDENTEN 

 

Er zijn ruim 1350 medewerkers bij D-reizen werkzaam en er zijn ongeveer 170 vakantiewinkels. Voor het 

afnemen van de interviews is er een selectie gemaakt. In de maand mei (week 19 tot en met week 22) zijn 

er in totaal vijftien interviews afgenomen. De samenstelling bestond uit tien medewerkers, drie managers 

van vakantiewinkels, de HR-manager en de Manager Verkoopgroepen uit het management. Allereerst zijn 

er twee interviews gehouden met twee medewerkers uit het management (zie vragenlijst bijlage I). Om 

informatie te verschaffen over wat er tot nu toe wordt gedaan aan klantgerichtheid in het HR-beleid en 

om de context beter te begrijpen, is er eerst een interview gehouden met de HR-manager (informant) 

(Baarda e.a., 2001). Dit interview heeft plaatsgevonden op het hoofdkantoor van D-reizen. Hierbij heb ik 

ook extra documentatie gekregen over de organisatiestructuur van D-reizen en resultaten van een 

mystery visit onderzoek. Het tweede interview was met de Manager Verkoopgroepen (sleutelinformant) 

(Baarda e.a., 2001). Dit gesprek vond plaats bij de D-reizen winkel in Barendrecht. 

 

De interviews met de andere dertien respondenten volgden na deze bevindingen. Deze interviews hebben 

plaatsgevonden op meerdere vestigingen. Er is gekozen voor zo min mogelijk verschillende vestigingen, 

waardoor verschil in situationele factoren minder invloed zou kunnen hebben op het gesprek. 

Uiteindelijk heb ik vier vakantiewinkels met adressen en telefoonnummers gekregen in de Randstad. De 

Manager Verkoopgroepen heeft deze selectie gemaakt op basis van een niet te grote reisafstand. Ook 

hebben deze vakantiewinkels een gemiddelde klantgerichtheid in de verkoopwinkel en zijn hierin niet 

per se de beste. Volgens de Manager Verkoopgroepen kan er in deze winkels nog wat aan 

klantgerichtheid gesleuteld worden. De keuze van de dertien medewerkers heeft willekeurig 

plaatsgevonden bij elke vestiging, ongeacht leeftijd of sekse (zie tabel 3.2.1). Dit heet ook wel een niet-

gerichte steekproef op toevalsbasis (Baarda e.a., 2001). De medewerkers bestonden uit tien 

reisadviseuses (allen vrouw) en drie managers. Eén manager hiervan geeft leiding aan twee 

vakantiewinkels. De interviews met de medewerkers en de managers vakantiewinkels zijn afgenomen in 

de volgende vier vakantiewinkels van D-reizen, namelijk Hoofddorp, Bussum, Huizen en Oostzaan. 

 

Geïnterviewde 

medewerker 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Geslacht 

V= Vrouw, M=Man 
V V V V V V V M V V V V V 

Ervaringsjaren 14 9 7 12,5 3 23 11 1,5 5 3 1 10 7 

Tabel 3.2.1 – Kenmerken van de medewerkers 
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 Er is gekozen voor medewerkers die werkzaam zijn in een D-reizen winkel en niet op het contactcenter, 

omdat zij het face-to-face contact hebben met de klant. En het zijn in ieder geval medewerkers die in mei 

beschikbaar waren. Iedereen wilde graag tijd vrij maken voor de interviews. Er was uiteindelijk één 

medewerker die niet wilde meewerken, vanwege de privésituatie. Voor de interviews met de 

medewerkers zijn de topics gebaseerd op de dimensies en kloven van SERVQUAL van Parasuraman, 

Zeithaml & Berry (1988) (zie vragenlijst medewerkers in bijlage II). 

 

3.3 OPERATIONALISATIE KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING 

 

In welke fase van klantgerichtheid de organisatie op dit moment is, kan aan de hand van het model van 

Boomsma & Van Borrendam (2003) worden geanalyseerd. Hierin staan de verschillende stappen die 

ondernomen zouden moeten worden voor de ontwikkeling van klantgerichtheid bij medewerkers. Deze 

ontwikkeling bestaat uit de volgende stappen: klantvriendelijkheid, klantgericht, klantgestuurd en 

klantgedreven. Aan welke kenmerken D-reizen het meest voldoet geeft aan in welke fase de organisatie 

nu zou zijn. Dit zou uit de resultaten van het onderzoek moeten blijken. 

Om het klantgericht handelen van medewerkers te onderzoeken, wordt er gebruik gemaakt van het 

begrip ‘kwaliteit van dienstverlening’. Wanneer een organisatie op de hoogte is van wat de klant 

belangrijk vindt en wanneer de klant tevreden is, kunnen de medewerkers op hen verwachtingen 

inspelen door klantgericht te denken en handelen. Maar dan moet eerst duidelijk zijn wat er onder 

kwaliteit van dienstverlening wordt verstaan. Het begrip ‘kwaliteit van dienstverlening’ is in dit 

onderzoek gedefinieerd aan de hand van het SERVQUAL model. Er worden hierin vijf dimensies 

onderscheiden, dit zijn responsiviteit, zekerheid, empathie, tastbare zaken en betrouwbaarheid. De vraag 

is welke dimensies zijn terug te vinden voor de uitvoering van de diensten bij de medewerkers van D-

reizen. Aan de hand van de kenmerken van deze dimensies zou duidelijk moeten worden welke 

dimensies terug komen in de organisatie. Waarschijnlijk hebben vier dimensies het meest te maken met 

het gedrag van medewerkers, namelijk responsiviteit, zekerheid, betrouwbaarheid en empathie. Toch zal 

de dimensie tastbare zaken van belang kunnen zijn om de context beter te begrijpen.  

Voor het meten van het begrip wordt er gekeken naar welke kloven uit het SERVQUAL model in de 

organisatie terug komen. Wanneer verwachtingen van de klanten niet voldoen aan de percepties die zij 

ervaren is er sprake van een kloof (‘gap’). Hoe meer kloven er aanwezig zijn, hoe slechter de kwaliteit van 

dienstverlening wordt ervaren door klanten. Dit betekent dat het aantal kloven een hoge, redelijke of late 

mate van kwaliteit van dienstverlening aangeeft. Het onderzoek richt zich voornamelijk op kloof 3, dat is 

het verschil tussen servicespecificaties en de uitvoering van een dienst. De indicatoren die te maken 
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hebben met deze kloof zijn leidend in de analyse. Maar het onderzoek zal ook deels de andere kloven 

meenemen, om de context beter te begrijpen. Wanneer alleen naar kloof 3 wordt gekeken, lijkt het alsof 

het probleem alleen bij medewerkers wordt gezocht. Vandaar dat gekozen is om alle andere kloven in 

ogenschouw te nemen. Door de kloven en dimensies van SERVQUAL in kaart te brengen bij D-reizen wil 

ik een vertaalslag maken hoe het HR-beleid hier op ingericht zou moeten worden.  

Naast deze kloven van het SERVQUAL model zal er in dit onderzoek nagegaan worden bij welk type 

dienstverlening D-reizen behoort en welke concurrentiestrategie van Porter (1985) zij kiezen. Ook zal er 

onderzocht worden welke competenties voor klantgerichtheid binnen D-reizen belangrijk worden 

gevonden. In de theorie zijn de volgende competenties gevonden voor een klantgerichte medewerker: 

zorgvuldigheid, vriendelijkheid, goed omgaan met stress, een empathische instelling, goed kunnen 

samenwerken en professionaliteit. Er wordt in het onderzoek gekeken hoe er op verschillende niveaus 

wordt gedacht over competenties die medewerkers zouden moeten bezitten om klantgericht te kunnen 

zijn. Op basis van de kenmerken van de gevonden competenties uit de literatuur wordt gekeken in 

hoeverre deze wel of niet terugkomen bij D-reizen. 

 

De volgende deelvragen staan hierbij centraal: 

1. Wat verstaan de verschillende lagen binnen D-reizen onder klantgerichtheid? 

2. Welke kloven kunnen leiden tot een mindere kwaliteit van dienstverlening? 

3. Welke HR-interventies worden er nu ingezet, en welke aanvullingen zijn er mogelijk? 

 

3.4 ANALYSESTAPPEN IN INTERPRETATIE 

 

Tijdens het afnemen van alle interviews zijn de eerste bevindingen van de interviews in kaart gebracht. 

Dit heb ik gedaan door vijf interviews te coderen en door fragmenten te selecteren. Hier kwamen veel 

verschillende codes uit. Daar is een codeboom van gemaakt en daaruit zijn vijf alomvattende concepten 

gekomen (zie codeboom in bijlage III). Deze analysestap zal nu verder geconcretiseerd worden. In figuur 

3.4.1 wordt getoond hoe de concepten met elkaar in verband staan en hoe deze concepten invloed 

uitoefenen op klantgerichtheid. Ze zullen nu kort worden toegelicht. 

 

A=  Kwaliteit van dienstverlening: responsiviteit, zekerheid, empathie, tastbare zaken en 

betrouwbaarheid 

B= Type organisatie: visie en concurrentiestrategieën 

C=   Klantgerichte medewerkers: definitie klantgerichtheid 
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D= Factoren kloof 3: onvoldoende samenwerking binnen organisatie, technologieën schieten tekort, 

onvoldoende beslissingsruimte, rol conflict en rol ambiguïteit, persoonlijke eigenschappen/ 

competenties, geen goede fit werknemer –baan, evaluatiesystemen die verkeerde acties belonen 

E=   HR-beleid: HR-instrumenten en functie-eisen 

F= Context: kloof 1 (het verschil tussen de verwachting van de klant en de perceptie van het 

management), kloof 2 (verkeerde servicerichtlijnen) en kloof 4 (de discrepantie tussen 

dienstverlening en de externe communicatie naar consumenten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT 

 

Bij een betrouwbaar onderzoek moeten methodische stappen die worden gemaakt nagevolgd en 

gecontroleerd kunnen worden. Standaardisatie van de methode van dataverzameling is gewenst voor een 

hoge betrouwbaarheid. Het gebruik van een voicerecorder is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Tijdens 

alle interviews is er gebruik gemaakt van een voicerecorder en pen en papier bij de hand. Elk gesprek 

duurde gemiddeld een half uur tot drie kwartier. Door data-registratie is de betrouwbaarheid van het 

onderzoek verhoogd (Baarda e.a., 2001). In gevallen wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de 

Figuur 3.4.1 – Analysestap voor interpretatie interviews 
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respondent(e) dit niet op prijs stelt, is het gebruik van pen en papier gewenst. Verder moeten subjectieve 

elementen bij het vergaren en analyseren van gegevens door de onderzoeker beperkt blijven. Al is dit 

nooit helemaal uit te sluiten. Toch was ik mij hier tijdens het onderzoek van bewust, om subjectieve 

elementen tot een minimum te beperken. Daarom heb ik elk interview direct verwerkt, waardoor ik 

eventueel sturend gedrag meteen kon opmerken en in de daarop volgende interviews mijzelf hier in kon 

verbeteren. Vervolgens heb ik om de betrouwbaarheid te vergroten een beter beeld van de situatie 

gekregen door op drie niveaus medewerkers te interviewen. Dit wordt ook wel een datatriangulatie 

genoemd. (Baarda e.a., 2001). 

 

Al is er voldaan aan het bereiken van een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de methode, gelden er 

nog twee belangrijke eisen aan het onderzoek: de interne en externe validiteit. De interne validiteit is de 

waarde van de gegevens die zijn verzameld. De gegevens moeten representatief zijn om de vraagstelling 

te kunnen beantwoorden (Baarda e.a., 2001). Tevens is dit onderzoek niet generaliseerbaar op de gehele 

organisatie. Het aantal medewerkers dat wordt geïnterviewd is te klein om te kunnen generaliseren naar 

1350 medewerkers toe. Om de interne validiteit van de steekproef te vergroten is er daarom in dit 

onderzoek gekozen om naast interviews met de medewerkers, ook medewerkers van het 

topmanagement te interviewen. Het onderzoek zal een inzicht geven van mogelijke complicaties bij D-

reizen. Tenslotte zijn de interpretaties van de interviews en analyseprocedures in dit hoofdstuk aan bod 

gekomen om de interne validiteit te vergroten.  

De externe validiteit is het generaliseren van de onderzoeksresultaten op vergelijkbare situaties. In dit 

geval is dat iets moeilijker omdat dit een case-study is. De onderzoeksresultaten zouden eventueel op 

vergelijkbare typen organisaties als D-reizen toegepast kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het vergroten van klantgerichtheid bij medewerkers. Richting een excellente dienstverlening. 42 

4. Resultaten 

 

 

4.1 TYPE ORGANISATIE 

 

Op de vraag waarin D-reizen zich onderscheidt van zijn concurrenten noemt ruim de helft van de 

reisadviseuses de prijscheck. Met de prijscheck kunnen medewerkers automatisch de prijzen vergelijken 

van verschillende touroperators. Hierdoor kunnen zij de voordeligste prijs aanbieden aan de klant. 

Volgens een lid van het Management Team is het aanbieden van de laagste prijs ook waar D-reizen zich 

van oudsher door onderscheidt. Maar het is niet alleen prijs waar zij zich op richten. De organisatie heeft 

zich daarnaast altijd gericht op kwaliteit, alleen is dit in het imago niet duidelijk naar voren gekomen. Een 

stukje kwaliteit zou ook steeds meer bij de klant moeten gaan hangen. Waarschijnlijk ook bij de 

medewerkers. Deze onderscheidende factor wordt namelijk door drie reisadviseuses genoemd. De 

medewerkers van D-reizen noemen vaker dat zij het voordeligste reisbureau zijn in plaats van dat zij 

kwaliteit bieden en klantgericht als organisatie zijn. Een ander lid van het Management Team geeft aan 

dat het ‘elkaar ook een beetje bijt’, want aan de ene kant wil de organisatie winst maken en aan de andere 

kant willen zij de laagste prijs bieden aan de klant.  

 

Porter (1985) geeft aan dat deze twee strategieën moeilijk zijn te combineren en dat organisaties deze 

combinatie beter kunnen mijden. Het houdt namelijk ook in dat er twee verschillende soorten rolgedrag-

houdingen worden verwacht van het personeel (Schuler & Jackson, 1987). De vraag is welk rolgedrag het 

meest terug komt in de organisatie. Aan de ene kant hoort bij een kostleiderschap-strategie: voorspelbaar 

gedrag, kortetermijnfocus, hoofdzakelijk autonoom werken, minder gericht op kwaliteit, meer gericht op 

de hoeveelheid output, veel belang hechten aan resultaten, weinig risico nemen en stabiliteit. Deze 

punten komen niet duidelijk terug in de resultaten. Hoewel zeven medewerkers aangeven dat er resultaat 

geleverd moet worden, wordt er door de organisatie niet veel druk gezet om deze resultaten te behalen. 

Daarnaast komt uit een mystery visit-onderzoek naar voren dat medewerkers wat commerciëler mogen 

werken. Voor de differentiatiestrategie geldt het volgende rolgedrag: creatief, risicogeoriënteerd en 

coöperatief gedrag. Uit de interviews blijkt dat creatief gedrag in de winkels wordt gestimuleerd. Door de 

nadruk te leggen op leiderschap in de winkels kunnen managers en eventueel hun medewerkers 

initiatieven inbrengen omtrent marketing en relatiebeheer van de winkel. Daarnaast is er sprake van 

coöperatief gedrag. Er wordt volgens de medewerkers goed samengewerkt tussen de collega’s.  
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De tweede grootste onderscheidende factor is volgens drie reisadviseuses en één manager de 

onafhankelijkheid van D-reizen. Zij zijn niet gebonden aan een touroperator. Zoals bijvoorbeeld Globe 

Reisburo dat wel is, aangezien zij OAD reizen moeten aanbieden. Hierdoor kunnen de medewerkers van 

D-reizen alle touroperators met elkaar vergelijken. Eén manager geeft aan dat het steeds moeilijker 

wordt om hier onderscheidend in te blijven ten opzichte van de concurrenten: 

‘... dat was vroeger nieuw. Maar ja, je hoort steeds meer dat anderen dat ook gaan doen. Weetje en 

dit jaar.. heb ik eigenlijk handje klap moeten doen met klanten omdat zij zeiden van: Ja maar bij 

Sunweb op de computer dan kan ik het voor die en die prijs krijgen..’ 

Andere onderscheidende factoren die zijn genoemd, maar nauwelijks worden gedeeld met andere 

medewerkers zijn: een goede naamsbekendheid, via meerdere kanalen bereikbaar en de vestiging van 

vakantiewinkels op A-locaties. 

 

Reorganisatie 

Naast het feit dat klanten minder vaak in de winkels komen en het veelal zelf regelen via internet, heeft de 

kredietcrisis ook invloed op D-reizen. Door al deze ontwikkelingen is D-reizen vorig jaar november met 

een reorganisatie begonnen. Er is destijds een nieuwe directeur gekomen met een andere visie. Een 

reisadviseuse vertelt: 

‘Toen Stephen van Nieuwenhuizen directeur werd. Dat was eigenlijk ook wel een grote factor.. Dat is 

ook een soort van omslag geweest van wat er allemaal stond te gebeuren. Van een meer klantgerichte 

benadering en meer nadruk op de winkels zeg maar (...) En met die visie zijn er allerlei acties op gang 

gekomen.’ 

Met de reorganisatie is ervan uit gegaan dat de klant verandert en dat hierdoor ook de organisatie gaat 

veranderen. In meer opzichten wordt de klant centraal gesteld. Maar hier komt ook cultuur bij kijken. Het 

gaat niet vanzelf bij de medewerkers. Volgens een lid van het Management Team zal het even duren 

voordat ‘iedereen dat tussen de oren gaat krijgen en dat we daar ook het gedrag naar gaan zien’. De 

omschakeling van oud naar nieuw beleid is aan het begin van dit hoofdstuk beschreven. 

Klantgestuurd werken is in het nieuwe beleid centraal gesteld. Dit houdt in dat de klant in alle 

werkprocessen een belangrijke factor is geworden. Tevens moet de organisatievorm klantvriendelijker 

worden. Om dit te bereiken zijn er twee contactcenters gesloten en is de afdeling lijndiensten 

overgenomen door een andere organisatie. Dit is volgens een lid van het Management Team gedaan met 

het oog op een betere benadering van de klant. Hierdoor verandert de manier van werken waarop 

dienstverlening wordt georganiseerd. 
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Er heeft een grote verandering in de winkels plaatsgevonden en dat is dat leiderschap centraal is 

gesteld in de winkels. De leden van het Management Team geven in de interviews aan dat de managers 

altijd redelijk strak zijn gehouden, maar nu wordt er geprobeerd om ‘op bepaalde vlakken de remmen los 

te gooien’. Dit is volgens een lid van het Management Team een hele omschakeling voor de managers, 

omdat initiatieven voorheen uit het management kwam. De 

managers krijgen een eigen marketingbudget en kunnen zelf 

met ideeën komen wat zij willen doen aan relatiebeheer 

(afbeelding 4.1.1). Alle drie de managers noemen dan ook 

enthousiast allerlei voorbeelden van initiatieven die zij 

genomen hebben. Bijvoorbeeld een manager heeft met het 

marketingbudget alle examenkandidaten een bon gegeven 

voor gratis boekingskosten. Een andere manager maakt voor 

een betere relatiebeheer een database aan van welke klanten 

er in de winkel komen en waar zij op vakantie naartoe gaan. 

Wat dat betreft komen de eigen initiatieven blijkbaar op gang 

bij de managers. Dit alles om de manager verantwoordelijk te maken en initiatieven te stimuleren zodat 

de klant nog meer centraal wordt gesteld.  

 

Over het algemeen zijn de reisadviseuses goed omgegaan met de veranderingen in de winkel. Zij kunnen 

het begrijpen en er is nauwelijks weerstand geweest. Twee reisadviseuses geven aan dat zij het gevoel 

hebben dat er ook goed is geluisterd en dat er werd meegedacht met het personeel. Hoewel één 

reisadviseuse aangeeft dat de organisatie tijdens de reorganisatie opener had mogen zijn. 

Tot zover de context van D-reizen waarin medewerkers opereren. Dit geeft aan in hoeverre zij 

klantgericht kunnen werken en welke ontwikkelingen zij doormaken. Zo vinden er door bepaalde 

trends en de reorganisatie allerlei veranderingen plaats wat invloed kan hebben op het 

klantgericht handelen van medewerkers en uiteindelijk op de kwaliteit van dienstverlening.  

 

4.2 DEFINTIE KLANTGERICHTHEID 

 

Om de klant een hoge kwaliteit van dienstverlening te laten ervaren zouden medewerkers klantgericht 

moeten denken en handelen. De vraag is hoe de medewerkers van D-reizen denken op welke manier zij 

kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant, zodat de klant tevreden is. In de volgende paragraaf 

wordt duidelijk wat de verschillende lagen binnen D-reizen verstaan onder klantgerichtheid, dit zijn het 

Afbeelding 4.1.1 – Leiderschap centraal 

Bron: D-reizen 



 

Het vergroten van klantgerichtheid bij medewerkers. Richting een excellente dienstverlening. 45 

Management Team, de managers en de reisadviseuses. Daarnaast is het belangrijk hoe medewerkers nog 

klantgerichter kunnen werken om als organisatie in de toekomst excellent te worden. Nu wordt eerst 

beschreven hoe klantgerichtheid er volgens de organisatie uit ziet. Wat vinden zij wel en wat niet 

klantgericht. Daarom als volgt de beschrijving van de interviews die zijn gehouden met twee leden van 

het Management Team.  

 

Definitie volgens het Management Team 

Door een lid van het Management Team is de volgende definitie van klantgerichtheid gegeven:  

‘Klantgericht betekent dat je zodanig inleeft in wat de klant belangrijk vindt, dat je daarop je 

handelen afstemt.. je gedrag op afstemt. Dus werken met als doel voor ogen dat de klant tevreden is.. 

Dat is misschien eigenlijk ook wel te zwak, want uiteindelijk wil je dat de klant meer dan tevreden is. 

Dus dat die eigenlijk ook nog positief verrast wordt door die organisatie. Dat is de meest ideale 

situatie (…) Dat de klant denkt van ‘jeetje’. Dat het bovenverwachting is.. En dat kan je niet altijd 

vatten van dan moet je dit of dat doen, want je hebt natuurlijk met zoveel verschillende klanten te 

maken. Dat je heel goed moet weten.. of zorgen dat je achterhaalt wat de klant heel erg belangrijk 

vindt en daar op inspelen. En dat kan voor de ene klant dit zijn en voor de andere klant dat.’ 

Wat D-reizen onder klantgerichtheid verstaat is aan het veranderen. De stijl van dienstverlening aan 

klanten verandert ten opzichte van die van het verleden. Eén lid van het Management Team geeft aan dat 

deze verandering tijdens de reorganisatie van D-reizen op gang is gekomen.: 

‘Tot nu toe hebben wij klantgerichtheid gezien als een.. ja een mechanisme dat we alles voor de klant 

willen regelen. Dus het optimale voor die klant willen doen.. Maar we hebben te weinig gekeken naar 

wat de klant nou echt van ons wil. We hebben meer vanuit onszelf gekeken van nou dit is wat de 

klant wil, dit doen we voor de klant. En daarin gaat onze service heel erg ver.. Alleen, het is misschien 

niet helemaal aansluitend meer wat de klant nou precies van ons wil.’ 

Uit dit interview komt de wens naar voren dat medewerkers meer zouden moeten gaan denken vanuit 

klantvragen. Er wordt onder andere Customer Relationship Management (CRM) ingezet, om zo meer 

vanuit de klant te gaan kijken. D-reizen is van mening dat zij ‘redelijk op de hoogte’ zijn van wat de klant 

vraagt. De klant wil vooral eigen invloed kunnen hebben op het type reis, maar toch worden geadviseerd. 

Daarom is het belangrijk dat medewerkers hun kennis gaan inzetten, zodat zij de klant in bepaalde 

gevallen kunnen overtuigen. Uit marktonderzoeken van D-reizen blijkt dat de klant deskundig en prettig 

geholpen wil worden en niet teveel wil betalen. Daarnaast verwacht de klant een betrouwbaar 

reisbureau, zodat de klant daar terecht kan wanneer er wat mis is gegaan met de reis.  
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In de nieuwe stijl wordt excellente dienstverlening steeds belangrijker. Het is gericht op ‘klantgestuurd 

werken’. Dit houdt in dat de klant in alle werkprocessen centraal staat, zodat er beter geluisterd kan 

worden naar de klant. Wat de reisadviseuses onder een goede dienstverlening verstaan, zal niet altijd 

overeenkomen met wat de klanten er aan betekenis voor geven. Die kloof moet overbrugd worden. 

Daarom betekent het ook dat medewerkers nog klantgerichter moeten werken. Een lid van het 

Management Team zegt hierover: 

 ‘ ..wij vertalen het dan meer naar klantgestuurd werken.. dat onze klant in ALLES centraal staat, ook 

in onze inkoopprocessen. Maar ook in hoe jij en ik nu op dit moment in gesprek zijn.. In feite bepaalt 

de klant indirect ook wat mijn rol is binnen D-reizen.’  

Een lid van het Management Team verwacht dat medewerkers allemaal wat anders onder 

klantgerichtheid zullen verstaan, want er zijn zoveel verschillende benamingen voor: ‘klantgericht, 

klantgestuurd.. klantgedreven.. de klant staat centraal.’  

 

De oude stijl van klantgerichtheid is dus niet helemaal aansluitend op wat de klant precies wil. Het is 

volgens de ondervraagde leden van het management belangrijk dat de medewerkers in de nieuwe stijl 

meer vanuit de klant gaan denken. Het gaat om de beleving van de klant. De medewerkers zijn volgens de 

leden van het Management Team nog niet goed bekend met de eisen die D-reizen stelt in de nieuwe stijl. 

Een lid van het Management Team zegt hierover: 

‘Nou ik denk dat als je het zult vragen, van.. ben je klantgericht? Dan zeggen ze ja! Maar als je ons 

dan vraagt zijn onze medewerkers klantgericht dan.. zeggen we nee.’ 

De eisen die D-reizen stelt aan klantgericht gedrag bij medewerkers in de nieuwe stijl wordt geïllustreerd 

aan de hand van het volgende voorbeeld: 

 ‘ ..je kunt heel vriendelijk tegen een klant zeggen van: je kunt het daar voor in de winkel vinden.. En 

dan kan de medewerker het gevoel hebben van: Nou ik ben heel klantgericht, want ik heb de klant 

gewezen waar die het kan vinden.. Maar de klant kan zich wel heel verloren voelen en die zou 

misschien eigenlijk graag willen dat iemand even meeloopt en daadwerkelijk ook even inventariseert 

van wat de vraag is.’ 

Klantgerichtheid is niet alleen de klant vriendelijk behandelen, door bijvoorbeeld alle gidsen in een tasje 

te stoppen of koffie aan te bieden. Maar het gaat er om dat de klant de informatie krijgt die hij/ zij wil en 

dat de vraag van de klant wordt beantwoord. Het gaat met name ook om het resultaat.  

Uiteindelijk wil de organisatie richting een excellente dienstverlening. Maar dit begrip zal volgens het 

Management Team de medewerkers waarschijnlijk niets zeggen. Behalve dan dat ze zeggen ‘dat is toch 

logisch als je klantgericht bent, dat al die kleine processen moeten lopen’.  
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Definitie volgens de medewerkers 

De definitie van het begrip klantgerichtheid door de medewerkers is onderverdeeld in managers en 

reisadviseuses. Zo worden eventuele overeenkomsten en verschillen tussen de winkels zichtbaar. 

Bovendien is gekeken in hoeverre het idee van excellente dienstverlening bekend is onder de 

medewerkers. Hierdoor zou duidelijk kunnen worden waar nog mogelijkheden zijn om medewerkers nog 

klantgerichter te laten werken om een optimale kwaliteit van dienstverlening te bereiken. 

 

Managers 

De manager in winkel A geeft aan dat klantgerichtheid niet in één zin te beschrijven is. Het zit namelijk 

niet in één ding, maar heel vaak in kleine dingen. De manager probeert ook aan te geven aan het team dat 

het anders moet dan vroeger: 

‘Het is niet zo dat als je altijd vriendelijk bent je dan klantgericht bent. Je moet gewoon heel erg 

kijken van wat voor klanten er komen.. wat is belangrijk voor me en op welke manier kan ik ze 

binden en gaan deze mensen met een goed gevoel de deur uit en komt dus terug.. En dat maakt het 

ook heel lastig, want ja.. mensen willen graag turven hè.. Van ik heb dit gedaan, dus dan ben ik 

klantgericht. Maar dat is het dus niet.’ 

In winkel B vindt de manager het allerbelangrijkste dat de klant ervaart dat de medewerker hem/haar 

helemaal begrijpt en dat de medewerker een meerwaarde kan bieden. Dat kan niet alleen door vragen te 

stellen: 

 ‘Dat is een beetje de oude manier hè (...) En dat is best wel moeilijk.. Daar ben ik nu in de winkel ook 

nog een beetje mee bezig van: kijk nou eens echt naar die klant.. Ik had gister een heel mooi 

voorbeeld, dat was een vrouw die wilde naar Zuid-Afrika toe.. Dus dan ben je inderdaad geneigd van 

ik geef gewoon de gidsen mee voor rondreizen.. Maar mijn vriendin woont in Zuid-Afrika, dus ik kom 

daar best wel veel.. En toen zei ik van: Wat wilt u nu eigenlijk? Mevrouw wilde helemaal niet naar 

wildparken, die wilde naar Kaapstad en de wijnroute doen.. En dat is dan toch wel een kwestie van 

dat je hiervoor waakt.. dat je weet wat ze echt wil en niet meteen de computer in gaat duiken..’  

Volgens de manager van winkel C en D is klantgerichtheid de ‘hele manier van denken en doen van een 

team, met als doel om te weten te komen wat een klant wil en hoe een klant benaderd wil worden’. Dit 

kan worden bereikt door als medewerker proactief mee te denken met de klant: 

‘Een klant weet niet alles, durf een keer buiten de gebaande paden te denken.. Boekt een klant voor 

de zoveelste keer een all-in vakantie, roep een keer de mogelijkheden van een cruise of weet ik veel 

wat.. Haak gewoon in op wat je weet van die klant. Als je weet dat die van luxe en comfort houdt.. 

Zoek een keer van buiten wat hij altijd al doet..’ 
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De drie managers zijn op de hoogte dat er bij D-reizen een nieuwe stijl van klantgerichtheid gewenst 

wordt en dat zij als organisatie hierin excellent willen worden. Volgens de manager van winkel A 

betekent excellente dienstverlening ‘bovengemiddeld’ en ‘beter dan naar wens’, dat zit heel vaak in kleine 

dingen. Om excellent te kunnen zijn is de manager van winkel B van mening dat medewerkers ‘trots 

moeten zijn op hun werk’. Ze moeten het ‘ECHT leuk’ vinden. De manager van de winkels C/D verstaat 

onder excellente dienstverlening ‘de overtreffende trap van klantgerichtheid’. Dat alle klanten 100% 

tevreden de deur uitgaan en dat zij eigenlijk meer hebben gekregen dan waarvoor zij kwamen. De 

medewerkers zouden ideeën en suggesties moeten meegeven waar de klant zelf niet op zou zijn 

gekomen:  

‘En daar zit ook een stukje beleving in. Weten wat de klant wil.’  

 

Reisadviseuses 

Drie reisadviseuses van winkel A verstaan onder klantgerichtheid: ‘vriendelijkheid’, ‘inspelen op de 

wensen van de klant’ en ‘extraatjes voor de klant’. Eén reisadviseuse van hen voegt hier aan toe dat het 

boven de verwachting van de klant moet zijn. Een andere reisadviseuse uit deze winkel vindt 

klantgerichtheid iets anders:  

‘..ik zeg altijd je moet klanten benaderen zoals je zelf ook benaderd wilt worden. En niets meer en 

niets minder.. Als jij iets vindt dat niet geschikt is voor de klant, dan moet je dat durven zeggen. Want 

je hebt er niks aan als je het alsnog doet en dat ze ergens terecht komen van: Dat was echt niks.. Snap 

je? Dus.. wees gewoon eerlijk tegen de klant.’ 

Twee reisadviseuses van winkel B definiëren klantgerichtheid als het ‘meedenken met de klant’ en ‘het 

handelen volgens de wensen van de klant’. Tevens gaat het ook om de ‘extra service’ en een ‘stukje 

enthousiasme’. De derde reisadviseuse in deze winkel geeft aan dat het meer is dan dat: 

 ‘Maar dat je ook echt gewoon luistert naar de klant, van wat hij echt nou wil. Soms zegt die iets half 

bijvoorbeeld en dan moet je eigenlijk een beetje doorvragen en dat je gewoon ook echt goed luistert 

en dat je daarop actie onderneemt. Dat uiteindelijk de klant met tevredenheid de winkel uitloopt en 

eigenlijk dus nog boven tevredenheid. Dat is natuurlijk het beste.. en dat kunnen soms hele kleine 

dingetjes zijn.’  

Tenslotte de drie reisadviseuses van de winkels C/D zijn van mening dat klantgerichtheid het ‘luisteren 

naar de wensen van de klant’ is. Eén reisadviseuse voegt hier aan toe dat het daarnaast belangrijk is dat 

de klant ‘tevreden’ weggaat.  
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De medewerkers noemen allen dezelfde kernbegrippen van klantgerichtheid, maar lijken in de interviews 

niet goed te weten hoe zij dit kunnen vertalen naar de klant toe. Uit observatie blijkt dat er wel wordt 

gecommuniceerd naar de reisadviseuses toe. Zo zijn er in de kantines van de vakantiewinkels allerlei 

memo’s en acties om klantgerichtheid onder de aandacht te brengen bij de reisadviseuses. Daarnaast 

krijgen de reisadviseuses ook intern trainingen over klantgerichtheid. Waarschijnlijk wordt het voor de 

reisadviseuses niet duidelijk genoeg geformuleerd en is het voor hen nog te abstract. 

Overigens is excellente dienstverlening vrijwel bij geen één van de reisadviseuses helder. Twee van de 

vier reisadviseuses in winkel A hebben wel een idee wat het begrip inhoudt. Zo geeft de ene reisadviseuse 

aan dat het uistekend moet zijn, 100%, en de andere reisadviseuse geeft aan dat dan de klant ‘deskundig’, 

‘vriendelijk’ en ‘naar tevredenheid’ geholpen moet worden. De andere twee reisadviseuses in deze 

winkels zijn niet van het begrip op de hoogte. In winkel B weten twee van de drie reisadviseuses niet wat 

excellente dienstverlening inhoudt. Terwijl de derde reisadviseuse aangeeft dat het ‘nog meer extra 

service’ is. Voorbeelden die gegeven worden van extraatjes voor de klant zijn: online inchecken voor de 

klant of een taxi bestellen naar Schiphol. In de winkels C/D weten alle drie de reisadviseuses niet wat er 

met excellente dienstverlening wordt bedoeld. 

 

Uiteindelijk vinden acht van de tien reisadviseuses dat zij zelf en de organisatie al heel klantgericht zijn en 

‘op de goede weg zijn’. Een enkeling hiervan weet niet op te noemen wat hier nog aan verbeterd kan 

worden. Een manager geeft aan waarom het af en toe voor de reisadviseuses nog niet een ‘altijd-verhaal’ 

is: 

 ‘Dus ze zijn wel klantgericht, maar niet nog consequent.. Ze zijn klantgericht, wanneer hun dat 

uitkomt en wanneer de klant er misschien om vraagt. En niet altijd. Soms als het druk is.. Nou ja, 

misschien excuses maar door de situatie die ontstaat wordt het weleens vergeten. En op zich is dat 

wel begrijpelijk, want ik denk niet dat je dat altijd kan zijn.. want dan ben je echt een soort van 

‘haaai’. Dat kan niet. Maar daar liggen nog wel kansen, in het altijd zeg maar..’ 

 

Als er naar de verschillende niveaus wordt gekeken zijn voornamelijk de managers goed op de 

hoogte van wat het management verwacht van klantgerichtheid en excellente dienstverlening. 

Een enkeling van de reisadviseuses weet ook wat er volgens de organisatie in de ‘nieuwe stijl’ 

wordt verstaan onder klantgerichtheid. Blijkbaar zijn de twee bovenste lagen, het Management 

Team en de managers van de vakantiewinkels goed op de hoogte van de nieuwe verwachtingen 

van klantgericht handelen, maar de medewerkers zijn nog niet helemaal goed op de hoogte. Een 

oorzaak hiervoor kan zijn dat de informatie van bovenaf nog te onduidelijk is voor de 
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reisadviseuses, de in SERVQUAL genoemde kloof 2. In deze kloof worden de strategische 

uitgangspunten van het beleid niet duidelijk genoeg omgezet in richtlijnen. Een lid van het 

management geeft zelf ook aan dat er nog meer ‘handen en voeten aan gegeven moeten worden’.  

 

4.3  KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING 

 

Nu komt aan de orde in hoeverre de volgende deelvraag uit de interviews naar voren is gekomen: Wat is 

klantgerichtheid en hoe verhoudt het zich tot kwaliteit van dienstverlening? In de vorige paragraaf is 

beschreven wat D-reizen onder klantgerichtheid verstaat. Het doel is uiteindelijk dat de klant tevreden is 

en dat de klant een hoge kwaliteit van dienstverlening ervaart. Uiteindelijk zouden medewerkers door 

klantgericht te handelen de kwaliteit van dienstverlening kunnen vergroten. Nu is echter de vraag of de 

organisatie en de medewerkers op de hoogte zijn hoe zij een hoge kwaliteit van dienstverlening 

kunnen bereiken en of zij zich hier naar gedragen.  

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is volgens het SERVQUAL: het vermogen om de beloofde dienst betrouwbaar en 

nauwkeurig uit te voeren. Het is in het belang van de organisatie dat de klant voor andere reizen weer bij 

D-reizen terug komt, daarom dient de boeking van een reis goed en nauwkeurig worden uitgevoerd. 

Nadat de klant een reis heeft geboekt bij D-reizen wordt er door alle reisadviseuses en managers in het 

interview aangegeven op welke wijze er daarna nog contact is met de klant. Twee reisadviseuses geven 

het telefoonnummer van het filiaal aan de klant, waar zij voor vragen terecht kunnen. Verder wordt er 

door de reisadviseuses een standaardprocedure gevolgd voor de boeking van de klant. De reisadviseuse 

belt de klant wanneer de reis betaald moet worden, waarna de organisatie er nog een brief achteraan 

stuurt. Vervolgens is er contact met de klant wanneer de tickets er zijn. Overigens kunnen klanten alles 

nazien over de boeking op een klantenpagina op internet. Bij een specifieke boeking is er nog extra 

contact met de klant, bijvoorbeeld als de klant een overboeking heeft gehad of iets anders vervelends. 

Verder is er niet veel contact met de klant over de geboekte reis. Een manager zegt hierover: 

‘Ja tussendoor is er niet heel veel contact. (…) Maar echt zo zeggen van: He, hallo hoe is het? … Zitten 

klanten daar daadwerkelijk op te wachten? Ik weet het niet..’ 

Eén reisadviseuse vind het jammer dat er verder geen contact meer is met de klant. Bijvoorbeeld het 

versturen van een kaartje zou de reisadviseuse wel netjes vinden, maar vanwege de kosten wil de 

organisatie dat niet meer. Een manager geeft terecht aan: ‘In mijn beeld moet gewoon gevraagd worden 

hoe de klant verdere communicatie wenst: call, mail of telefonie’. 
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Zekerheid 

In het SERVQUAL wordt hier onder verstaan: de kennis en hoffelijkheid van medewerkers en hun 

bekwaamheid om vertrouwen en betrouwbaarheid uit te stralen. Vijf reisadviseuses en twee managers 

hebben dit tijdens de interviews opgenoemd. Ongeveer vier van hen zeggen dat het belangrijk is dat 

reisadviseuses ondermeer deskundig zijn. Dus dat reisadviseuses beschikken over wat ‘meer ervaring’, 

‘er verstand van hebben’ en ‘een beetje mensenkennis hebben’. Door onder andere studiereizen en 

presentaties van touroperators kunnen reisadviseuses meer ervaring op doen. Maar als reisadviseuse 

moet je jezelf ook ‘blijven interesseren voor het vak’, zodat de klant er niet meer vanaf weet dan de 

reisadviseuses zelf. Ook voor een excellente dienstverlening is ervaring heel belangrijk volgens een 

manager. De reisadviseuses moeten een persoonlijk verhaal kunnen vertellen. Een reisadviseuse is 

overigens van mening dat je door deskundigheid klanten aan de organisatie kan binden: 

 ‘Ik bedoel deskundigheid weet je wel.. Van dat je weet waar je het over hebt. En dat is ook wel 

belangrijk. Als mensen merken dat je ergens niets van af weet, dan denken ze: We gaan wel naar een 

ander reisbureau. Weet je wel.. dat dat ook heel belangrijk is.’ 

Daarnaast geven twee reisadviseuses en twee managers aan dat het ook belangrijk is dat er vaste mensen 

werken. Aan de ene kant geven deze managers aan dat vaste reisadviseuses af en toe vast komen te zitten 

waardoor zij een bepaald stramien van gesprekken voeren. Maar aan de andere kant wekken vaste 

reisadviseuses vertrouwen voor de klant, omdat het hen een gevoel geeft van ‘ze kennen me nog’. Dit is 

belangrijk aangezien klanten veel waarde hechten aan ‘vaste gezichten’. Zo komen er klanten speciaal 

naar de winkel toe, omdat zij graag door dezelfde reisadviseuse geholpen willen worden. Een manager 

die vindt dat vast personeel behouden moet worden: 

‘Kwaliteit creëren kost tijd. Dus daar heb je ook personeel voor nodig. Dus om ook personeel vast te 

houden.. zorgen dat de uitstroom minder is. Dat niet je ervaring de deur uit gaat.’ 

 

Tastbare zaken 

In het SERVQUAL model vallen de volgende elementen onder tastbare zaken: fysieke faciliteiten, 

materiaal en de uitstraling van het personeel. In de interviews is er een aantal keer aan bod gekomen of 

de organisatie let op de uitstraling van het personeel. Er zijn drie reisadviseuses die hier kort wat over 

gezegd hebben. Zo zijn er enkele kledingvoorschriften voor het personeel, hoewel dit al iets meer is 

versoepeld door D-reizen. Een reisadviseuse vertelt: 

 ‘Toen ik hier kwam stage lopen, toen was het echt alleen zwarte broek, nette kleding en zowat een 

coltrui zeg maar. En ehm.. nou je moet nog steeds niet je decolleté laten zien, je mag geen slippertjes, 
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niet je ondergoed boven je broek uit.. Maar verder je mag gewoon je spijkerbroek aan, in zoverre hij 

niet gescheurd of gerafeld of wat dan ook is. Zolang je er maar gewoon goed uitziet.’ 

 

Empathie 

Volgens het SERVQUAL-model houdt deze dimensie het volgende in: zorg en individuele aandacht van de 

organisatie aan zijn klanten. Alle reisadviseuses noemen deze dimensie en vinden dit ook belangrijk. Er is 

hier geen onderscheid in te maken tussen de verschillende winkels. Zo vertelt een reisadviseuse: 

‘Of iemand nou een busticket boekt, of dat iemand een vijfsterren reis boekt. Iedere klant hoort 

dezelfde aandacht te krijgen. Ook al boekt de één voor 1000 euro en de ander voor 100 euro… Ik vind 

dat je daar geen onderscheid in mag maken.’ 

Het belangrijkste vinden vrijwel alle reisadviseuses dat je als reisadviseuse moet kunnen ‘inspelen op de 

wensen van de klant’ en dat je je kan ‘inleven in de klant’. Op de vraag op welke manier het beste 

ingeleefd kan worden in de klant geven acht van de tien reisadviseuses als antwoord: ‘door veel vragen te 

stellen’. Om de klant nog meer individuele aandacht te geven voegen een aantal reisadviseuses er aan toe 

dat het belangrijk is om de klant ‘welkom te heten’, of iets ‘extra’s aan te bieden’, of ‘goed te luisteren’. Een 

voorbeeld van een extraatje voor de klant is een kaartje sturen namens het team wanneer iemand op 

huwelijksreis gaat. Overigens geeft één reisadviseuse aan dat vanwege de kosten er geen kaartjes meer 

verstuurd kunnen worden. Een knelpunt waardoor twee reisadviseuses vertellen dat zij niet altijd alle 

aandacht aan de klant kunnen geven is door drukte in de winkel. Dan is het niet altijd even makkelijk om 

een klant welkom te heten wanneer die binnenkomt, of om een kopje thee of koffie aan te bieden. Als idee 

wordt hiervoor gegeven dat er een ‘deuntje’ zou moeten komen, zodat je de klant kan opmerken bij 

binnenkomst. 

Eén manager deelt de manier van ‘individuele aandacht geven’ met de reisadviseuses. Dus het ‘inleven in 

de klant’, ‘goed luisteren’, ‘signalen oppakken’ en ‘vragen stellen’. Deze manager voegt hier aan toe dat het 

daarnaast belangrijk is om de klant ‘een stapje voor te zijn’. Een andere manager vindt het juist belangrijk 

dat de klant in een ‘vriendelijke en gezellige omgeving’ terecht komt. Dit houdt in dat elke klant welkom 

wordt geheten en ‘serieus’ wordt genomen. Maar als klanten de reisadviseuses niet ‘netjes bejegenen’, 

mag de reisadviseuse daar best wat van zeggen. De laatste manager zegt over individuele aandacht dat de 

reisadviseuse niet meteen naar het beeldscherm moet gaan, maar moet durven dat gesprek aan te gaan 

en met verrassingseffecten moet blijven komen: 

 ‘Kijk een internetsite waar mensen zelf kunnen boeken die doen dat niet (...) En die leuke suggesties, 

daar zit denk ik wel die kracht van ons in.. Dat wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. 
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Maar die informatie krijg je pas als je in gesprek gaat. Heel belangrijk iets: Wat is de reisverleden van 

een klant? Klanten weten vaak wel waar ze heen willen en misschien wel belangrijker waar je op in 

moet gaan is: Waar wil een klant niet heen? Daar zit vaak belangrijkere informatie in dan waar de 

klant wel heen wil. Ik denk dat we dat deel van het gesprek veel te oppervlakkig laten op dit 

moment.’ 

Deze manager geeft aan dat ‘oppervlakkige gesprekken’ het werk elke dag hetzelfde maakt: ‘Het moet 

geen bandje worden die je afdraait’. Juist door uit elk gesprek meer uit de klant te halen, wordt het werk 

voor de reisadviseuse ook afwisselender en leuker.  

 

Responsiviteit 

Het SERVQUAL model beschrijft deze dimensie als: de bereidheid om klanten te helpen en hen te 

voorzien in een snelle service. Acht reisadviseuses en twee managers benoemen dit en vinden het ook 

belangrijk. Zo omschrijft een reisadviseuse het boeken van een reis als: ‘het is geen brood dat je koopt’. De 

reisadviseuses geven aan dat ze de tijd geven die de klant nodig heeft. Het hangt af van de klant en het 

soort reis dat de klant wil boeken. Twee reisadviseuses geven aan dat het nou ook weer niet de bedoeling 

is dat zij ‘vier of vijf uur met een klant zitten’. Er zijn hier geen voorschriften voor. Hoewel dit volgens een 

reisadviseuse waarschijnlijk wel anders is geweest: 

‘Voorheen was het dus zo.. wat ik gehoord heb. Dat bij D-reizen dat je binnen een aantal minuten 

ofzo de klant geholpen moest hebben (…) Nu is die regel eigenlijk niet meer zo.’ 

Hieruit blijkt dat D-reizen tegenwoordig meer voor kwaliteit gaat dan kwantiteit. Deze regel is volgens 

een andere reisadviseuse een fabeltje. Volgens deze reisadviseuse is het namelijk een ‘heel groot 

misverstand dat medewerkers met tijdwekkertjes onder de balie zitten’.  

 

Soms wordt het weleens lastig ervaren om als reisadviseuse responsief te zijn. Vijf reisadviseuses ervaren 

af en toe een ‘gevoel van tijdsdruk’. Dit wordt alleen in de drukkere winkels ervaren, één winkel is 

namelijk ‘vrij rustig’. Twee reisadviseuses zeggen dat zij proberen de klant wat sneller te helpen wanneer 

het druk is in de winkel. Oorzaken voor deze drukte zijn ontwikkelingen die doorgevoerd zijn tijdens de 

reorganisatie in november 2008, namelijk door de telefoon die nu rechtstreeks in de winkel komt en de 

onderbezetting in sommige winkels. Een manager geeft aan dat het vaak drukte op een bepaald moment 

is: 

 ‘Ik bedoel je moet de telefoon opnemen, je hebt mensen aan de balie die je tevreden moet houden. Ja, 

die mensen aan de balie vinden het net vervelend als ik die telefoon aanneem.. Ja dat zijn gewoon 

allemaal factoren, die wel meespelen ook in je serviceverlening. En waar je dan niet altijd direct 
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invloed op kan hebben. Ook al leg je het nog zo goed uit, ik bedoel als die mensen net al een beetje 

geïrriteerd zijn doordat ze net niet konden parkeren.. Ja.. Dus dat vind ik soms wel lastig.’ 

Er zijn door de reorganisatie twee grote veranderingen in de winkels gekomen, wat invloed heeft gehad 

op de responsiviteit van medewerkers. Ten eerste wordt de winkel door het team zelf gemanaged. Dit 

houdt in dat de klant centraal staat en de winkel daar om heen wordt ingericht. In plaats van dat de klant 

wordt doorverbonden naar een contactcenter, krijgt de klant direct een medewerker van de winkel aan 

de telefoon (call). Binnenkort komt ook de mail van de klant rechtstreeks in de dichtstbijzijnde winkel 

terecht. Ter verduidelijking zie afbeelding 4.3.1. Dit betekent volgens de geïnterviewde medewerkers dat 

zij een dichtere relatie hebben met de klant, waarbij het idee is dat dit voor zowel de medewerkers als 

voor de klanten beter is. Enerzijds kunnen medewerkers de 

klantcontacten nu zelf afhandelen. Hierdoor ligt de 

verantwoordelijkheid meer bij hen en krijgen zij meer inzicht in de 

interne klachten. Anderzijds betekent dit voor de klanten dat zij een 

medewerker aan de telefoon krijgen, die zij ook hebben gesproken 

in de winkel. De helft van de geïnterviewden ervaren deze 

verandering als klantvriendelijker. Zij krijgen positieve reacties van 

klanten en zij merken ook dat het voor de klant persoonlijker is. 

Voor een aantal medewerkers kan het weleens extra drukte met 

zich meebrengen. Overigens verschilt dit per winkel. Deze drukte 

kan invloed hebben op het klantgericht werken van medewerker. Deze verandering heeft invloed op de 

responsiviteit van de reisadviseuses. 

Ten tweede is volgens zeven reisadviseuses en twee managers de onderbezetting het grootste knelpunt 

van de reorganisatie. Door de reorganisatie zijn er namelijk contracten niet verlengd en contracten 

gewijzigd. Daarnaast moeten er minder uren worden gedraaid en kunnen de reisadviseuses onbetaald 

verlof opnemen. Deze onderbezetting kan bij drukte op een bepaald moment weleens ‘stress geven’. Dit is 

niet alleen vervelend voor de reisadviseuses zelf, maar ook voor de klant is dit vervelend. Door de drukte 

wordt een klant bij binnenkomst weleens niet opgemerkt door de reisadviseuses. Of de klant heeft geen 

geduld en wil bij drukte in de winkel niet wachten. Een reisadviseuse vertelt hierover: 

‘..zodra klanten in de winkel komen en die zien dat sommige alleen staan of je staat met z’n tweeën 

en ze zijn wachtende.. dat ze dan gewoon weglopen. Dat is denk ik wel een knelpunt, want als je 

gewoon met meer man staat dan kan je ook gewoon klantgerichter gaan werken en die klant 

gewoon ook helpen. En nu ben je zeg maar.. ja je verliest daardoor klanten. En je probeert wel van: 

Heeft u een korte vraag, kan ik u tussendoor helpen? (…) En dat is voor de klant.. is dat ook gewoon 

Afbeelding 4.3.1 – Klant centraal 

Bron: D-reizen 
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vervelend. Die wacht dan wel, maar soms hebben ze dan geen geduld en lopen ze weg en gaan ze 

ergens anders heen.’ 

 

4.4 FACTOREN KLOOF 3 

 

Uit de interviews komen verschillende kloven naar boven. Net werd al genoemd dat de reisadviseuses 

door de veranderingen van de reorganisatie niet altijd responsief kunnen zijn. Hierdoor kunnen zij niet 

altijd een snelle service bieden aan de klant. Nu komt de volgende deelvraag aan de orde: Welke kloven 

kunnen leiden tot een mindere kwaliteit van dienstverlening? Volgens de theorie zijn de volgende 

factoren van negatieve invloed op klantgerichtheid. Niet alle factoren spelen een rol bij D-reizen.  

 

Samenwerking binnen de organisatie 

Zo vinden alle reisadviseuses de samenwerking tussen de collega’s ‘goed’. Dit wordt in elke winkel zo 

ervaren. De informatie wordt overgedragen door een ‘klantenactie te maken in de agenda’. Maar het 

wordt af en toe ook ‘mondeling’ of door ‘een briefje’ overgedragen. Dit gegeven dat de medewerkers hun 

collega’s als ‘klanten’ behandelen, is één van de vier variabelen die volgens Zeithaml e.a. (1988) van 

belang zijn voor een goede samenwerking. 

Echter tussen de managers zou er meer samenwerking kunnen plaatsvinden. Twee managers geven aan 

dat de samenwerking niet optimaal is. Net zoals dat door Zeithaml e.a. (1988) wordt beschreven, hebben 

zij het gevoel dat er meer strijd is tussen de managers dan samenwerking. Actiematig gezien zou er meer 

gedeeld kunnen worden tussen de managers. Een manager legt uit: 

‘Soms heb ik het gevoel dat je als winkelmanager heel erg op een eiland zit. Het is niet zo dat ik geen 

contact heb met mijn collega’s MVW’s1, maar ik denk wel, dat als een winkel nou iets lukt waarom 

deel je dat dan niet met andere MVW’s.. Ja dat mis ik soms nog weleens. Dat je dat dan weer op een 

regiovergadering hoort, die je één keer in de drie maanden hebt.. dan ben je eigenlijk alweer te laat 

om actie te ondernemen. Er zijn zoveel leuke initiatieven vaak (…) Dan denk ik: ja, waarom wordt 

dat niet eventjes gedeeld. Ja.. dat is gewoon jammer.’ 

 

Technologieën schieten tekort 

Bij D-reizen is de juiste technologie wel beschikbaar. De helft van de medewerkers is dan ook positief 

over de kwaliteit van de systemen. Het zijn ‘goede’, ‘duidelijke’ en ‘effectieve’ systemen. Een reisadviseuse 

                                                           

1 MVW: Manager Vakantie Winkel 
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geeft aan dat alles makkelijk is te vinden in één systeem. Hier staat niet alleen een handig zoeksysteem in, 

maar ook onder andere werkinstructies van D-reizen en nieuws van het hoofdkantoor.  

Alleen het probleem ligt bij de werking van het zoeksysteem. Dit wordt als grootste knelpunt van 

klantgerichtheid ervaren. Negen reisadviseuses ondervinden allerlei problemen. Of het zoeksysteem is 

‘langzaam’, of ‘loopt vast’ of het ‘werkt helemaal niet’, waardoor de reisadviseuses niet altijd heel efficiënt 

te werk kunnen gaan. Een reisadviseuse vertelt hierover: 

 ‘..dat is storend. Ja dat is heel irritant natuurlijk. Ben je dingen aan het opzoeken en de winkel zit vol 

en je krijgt alleen maar een zandloper. Ja dat is bij ons de meest storende zender. Niet snel zijn.. Soms 

wel, maar dan vastlopen. En dat betekent helemaal opnieuw opstarten.’ 

Een ander nadeel is dat het zoeksysteem niet altijd up-to-date is. Vier reisadviseuses geven aan dat vaak 

niet alles van het aanbod is geladen in het systeem. Hierdoor kunnen de reisadviseuses geen goede 

vergelijking maken tussen touroperators voor de juiste prijscheck. Daarentegen kunnen de 

reisadviseuses wanneer er iets niet in het systeem staat, dit direct terugkoppelen naar de organisatie. De 

medewerkers merken dat de organisatie echt wat aan deze problemen doet. Tenslotte geven twee 

reisadviseuses aan dat zij af en toe twijfelen aan de betrouwbaarheid van de systemen. De prijzen of dat 

reclame-uitingen komen niet altijd overeen met wat er in het systeem staat. Hier wordt door de 

organisatie hard aan gewerkt. Echter heeft dit probleem meer te maken met een andere kloof, namelijk 

kloof 4. Dit is de discrepantie tussen de dienstverlening en de externe communicatie naar de klanten toe. 

Wat verder door vier reisadviseuses als een gemis wordt ervaren is dat vanwege kostenbesparing het 

systeem ‘toeristiek’ er uit is gehaald. Dit is een systeem waar onafhankelijke informatie is te vinden van 

onder andere de accommodatie en de omgeving. De reisadviseuses vinden het een ‘groot nadeel’ en ‘heel 

jammer’ dat dit systeem er niet meer is. Eén van de reisadviseuses zegt: 

 ‘Er komen mensen binnen van: Goh ik dacht dat jullie altijd een printje konden meegeven met 

toeristiek. Dus ja, die service kan je niet geven. Dus we moeten op een andere manier zoeken.’ 

Deze informatie kunnen zij nu uit andere systemen halen, maar die systemen zijn nog niet optimaal. Daar 

staat nog ‘te weinig informatie’ in of ‘verouderde informatie’. Een manager geeft als idee dat de 

organisatie een soort van ‘intern wikipedia systeem’ zou moeten ontwikkelen, waar alle reisadviseuses 

van D-reizen hun kennis van bestemmingen in kwijt kunnen. Er zit volgens deze manager zoveel kennis in 

de vakantiewinkels, dat zou eigenlijk met elkaar gedeeld moeten worden.  

Tevens geven twee managers aan dat zij behoefte hebben aan een systeem waar zij alle klanten uit een 

bestand kunnen indelen in bepaalde signalementen. Een manager vertelt in het interview: 
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‘Helaas hebben we daar de ondersteuning van het bedrijf nog niet.. We hebben geen systemen waar 

we dat makkelijk kunnen opzoeken. Ik kom uit een organisatie waar CRM2 echt heel belangrijk was, 

waar we ook echt systemen hadden zodra je een klant aan de lijn had dat er pop-up kwam van denk 

hier aan en denk hier aan. En de klant heeft die mailing gehad, praat er een keer over.. En dat soort 

inzicht mis je bij ons wel. Dat moet je dus echt hebben van het feit dat je de klant kent..’ 

 

Beslissingsruimte 

De organisatie geeft aan dat financieel en administratief gezien de beslissingsruimte van reisadviseuses 

beperkt is, bijvoorbeeld bij de verwerking van boekingen. Volgens één reisadviseuse gebeuren deze 

handelingen in alle winkels op dezelfde manier. Maar voor het gesprek met de klant zijn er steeds minder 

voorschriften voor de reisadviseuses. Dat komt omdat de organisatie wil dat het meer vanuit de eigen 

motivatie komt, zodat de medewerkers authentiek het gesprek in kunnen gaan met de klant. Zes 

reisadviseuses hebben een aantal jaar geleden een ommekeer gemerkt. Eerst moesten de reisadviseuses 

altijd volgens een bepaalde formule trechteren. Een reisadviseuse vertelt: 

‘Vroeger hadden we altijd.. ja dat noem je WLPAF, dat is echt Wens, Land, Plaats, Accommodatie, 

Feiten.. Dat was echt zeg maar het rijtje zoals jij je verkoopgesprek moest gaan brengen. En dan 

moest je ook echt koffie en thee aanbieden bij de klant in een periode van het gesprek zeg maar. 

Maar nu is het wel wat vrijblijvender allemaal. Nu hebben ze wel zoiets van: Nou ja, als je het 

allemaal maar noemt dan is het prima, maar stop er wel gewoon wat van jezelf in. En dat is gewoon 

wel heel fijn (…). Zo’n robotachtig gesprek krijg je anders..’ 

Al deze zes reisadviseuses vinden het positief dat zij er hun ‘eigen draai’ aan kunnen geven. Dat deze 

formule helemaal is verdwenen, komt volgens een reisadviseuse omdat nieuwe medewerkers deze 

vragen star in een bepaalde volgorde gingen stellen. Een aantal reisadviseuses werken nog automatisch 

volgens de WLPAF-formule, omdat hen dit zo is aangeleerd. Tegenwoordig is dit niet meer nodig. Als de 

medewerker maar een goed plaatje krijgt van wat de klant wil. Eén reisadviseuse geeft aan dat er steeds 

meer op wordt gehamerd dat het personeel klantvriendelijk is en extra service biedt aan de klant. Dat kan 

in hele kleine dingen zitten. Deze omschakeling naar steeds lossere voorschriften zou volgens Lancee & 

Den Hond (2002) betekenen dat de medewerkers meer ‘creative discretion’ krijgen. Dit houdt in dat het 

doel van de taak is gespecificeerd, maar de medewerkers hebben alle vrijheid hoe zij tot dit doel komen. 

Er zijn wel een aantal richtlijnen voor klantgerichtheid waar een team binnen een winkel zich aan dient te 

houden. Dat zijn een aantal hoofdgebieden die samen ‘maximaal resultaat’ heten. Bijvoorbeeld hoe de 
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relatie met de klant is, of de klantwensen goed zijn achterhaald en of er efficiënt en deskundig is 

gehandeld. Deze richtlijnen zijn beschreven op een lijstje die in elke winkel bekend zijn. Maar volgens een 

manager van de vakantiewinkel worden deze richtlijnen ook steeds meer losgelaten: 

‘Je moet bepaalde dingen doen in het gesprek en als je dat deed dan had je een goed gesprek.. Maar 

nu blijkt eigenlijk dat al vul je al die dingen in, dan hoeft een klant helemaal niet zo tevreden te zijn 

(…) En is dat maximaal resultaat eigenlijk een beetje losgelaten (…) en ze zeggen nu van: Joh, kijk 

eens naar die klant wat het beste is om die goed van dienst te zijn. Dus het wordt nu vanuit de klant 

ingestoken. En eh.. ja ik ben dus benieuwd of dat helemaal binnen het bedrijf bekend is.’ 

Uit de interviews blijkt dat er tijdens het klantcontact erg veel gebruik wordt gemaakt van de computer. 

Deze technische ondersteuning helpt de medewerkers met het zoekproces. Maar er wordt nu zelfs zoveel 

gebruikt van gemaakt, dat de medewerkers nu geleerd moeten worden om af en toe de computer even 

weg te zetten en in contact te gaan met de klant. 

 

Rolconflict en rol ambiguïteit,  

De medewerkers ervaren niet zozeer een rolconflict. Zeven reisadviseuses geven aan dat er resultaten 

geleverd moeten worden. In een bepaalde periode moet de hele winkel een begroting halen. Dit wordt 

verdeeld onder het personeel. Elke medewerker heeft een target en moet bijvoorbeeld een bepaald aantal 

verzekeringen boeken. Tijdens de beoordeling wordt met de manager besproken in hoeverre dit is 

behaald. Een reisadviseuse geeft aan dat het ‘niet een eis’ is en een andere reisadviseuse vindt dat de 

targets ‘wel realistisch’ zijn. Hieruit kan opgemaakt worden dat de medewerkers geen druk ervaren om 

resultaten te leveren en tegelijkertijd klantgericht te zijn. Een reisadviseuse vertelt zelfs dat zij ‘eerder 

klantgericht is dan commercieel’. Deze afweging dat klantgerichtheid belangrijker zou zijn dan het 

resultaat is ook zo ervaren door een mystery shopper3. In dit onderzoek is geconcludeerd dat ‘de hele 

verkoopbenadering van de medewerkers veel te vrijblijvend is om echt commercieel slagvaardig te zijn’.  

Eén manager van de vakantiewinkel merkt dat er door de organisatie wél ‘wat strenger aangesproken 

gaat worden op algehele resultaten’. Hierdoor begint het tussen de managers meer ‘ieder voor zich’ te 

worden. De manager zegt hierover: 

 ‘ ..ik had bijvoorbeeld een klant die wilde naar Peru. Nou ik had echt geen verstand van Peru en ik 

wist dat een collega daar een keer was geweest. En die zei wel tegen mij: Je zet het natuurlijk wel op 

je eigen winkel hè, dan boek ik hem daarna wel verder. Ik zei nou van mij mag je het hele dossier 

hebben, jij weet daar alles van jij gaat met de klant om de tafel zitten. Maar ja dat zegt al genoeg dat 
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het gezegd wordt. Beetje klanten pikken gevoel (…) Alleen aan de andere kant vind ik het ook wel een 

positieve ontwikkeling, want ik denk dat we in het verleden veels te makkelijk zijn geweest met ach.. 

Maar je moet wel rendement halen. Dus dat vind ik weer de keerzijde van de medaille. Het moet wel 

ergens uit betaald worden.’ 

 

Rolambiguïteit is niet direct af te leiden uit de interviews met de medewerkers. De medewerkers 

ondervinden zelf geen problemen in de communicatielijnen van bovenaf. In de interviews leggen zij uit 

dat zij nieuws via de manager krijgen of via het computersysteem Plaza. Hoewel de leden van het 

topmanagement wel aangeven dat doelen en verwachtingen van klantgerichtheid nog onvoldoende zijn 

doorgevoerd naar de medewerkers toe. Zo zegt een lid van het Management Team:  

 ‘Daar hebben we ook wel wat problemen mee, met hoe die communicatie verloopt van en naar de 

medewerkers. Ik denk dat we te weinig, als je het hebt over onze klant, dan is de medewerker 

natuurlijk ook een klant van ons. Ik denk dat we daar nog te weinig echt naar luisteren. En 

omgekeerd loopt nog niet alle informatie, van wat wij in het beleid voor ogen hebben, loopt door in 

de bewustwording van de mensen.. Daar hebben wij volgens mij nog wel grote verbeterslagen in te 

maken. (…) Maar of de medewerkers geïnformeerd worden over wat er speelt in de organisatie en 

over de visie en de koers van de organisatie daar heb ik me vraagtekens bij en dat is wel nodig om 

ook ander gedrag te kunnen realiseren in de winkel..’ 

 

Persoonlijke eigenschappen/ competenties,  

Klantgerichtheid gaat niet alleen om een goede uitvoering van de medewerkers, maar ook om de juiste 

medewerkers. Het management vindt het belangrijk dat medewerkers in hun werk Durf, Doelgerichtheid, 

Doorzettingsvermogen en Deskundigheid tonen. De medewerkers moeten kennis hebben en de juiste 

commerciële insteek om klanten te kunnen overtuigen. Een lid van het management geeft aan op de 

volgende competenties te selecteren:  

‘Of iemand klantgericht is en makkelijk contact legt.. Of die extravert is.. Of die verkoopervaring 

heeft.. Welke deskundigheid iemand heeft opgebouwd.. Of iemand doelgericht werkt, of iemand 

efficiënt werkt en of iemand nauwkeurig werkt. Werktijden zijn niet van 9 tot 5, dus flexibiliteit. 

Maar ook aanpassen aan druktepatronen en andere omstandigheden.. Ook dat is wel belangrijk..’ 

In de toekomst wil D-reizen meer gaan kijken naar competenties die mensen meenemen vanuit eerdere 

werkervaring, de Eerder Verworven Competenties. Dit omdat het opleidingsprogramma dat elke 

medewerker volgt een kostbaar programma is. Vaak komen er jonge mensen werken, die weliswaar veel 

zijn getraind maar ook weer snel uitstromen. 
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In definitie van de theorie blijkt voor klantgerichtheid de volgende competenties zijn vastgesteld: 

zorgvuldigheid, vriendelijkheid, een empathische instelling, goed kunnen samenwerken, goed omgaan 

met stress en professioneel handelen. Bijna al deze competenties komen terug in de interviews. Een lid 

van het Management Team geeft onder andere aan op nauwkeurigheid te selecteren bij medewerkers. Dit 

valt onder de competentie zorgvuldigheid. Terwijl vriendelijkheid zelf door veel reisadviseuses als een 

belangrijk aspect van klantgerichtheid is aangegeven. Daarnaast is empathie ook veelvuldig genoemd 

door de reisadviseuses. Door goed te luisteren en vragen te stellen kan een medewerker zich inleven in de 

klant en inspelen op de wensen van de klant. Ook wordt individuele aandacht steeds belangrijker 

gevonden. Van de organisatie wordt verwacht dat medewerkers steeds meer extra service zullen kunnen 

bieden richting de klant. Wat opvalt is dat het management deze twee belangrijke competenties, 

vriendelijkheid en empathie, niet noemen. Vervolgens de samenwerking tussen medewerkers. Er is vaak 

opgenoemd dat er tussen de reisadviseuses goed wordt samengewerkt. Er blijkt een goede afstemming te 

zijn tussen de collega’s. Doordat de responsiviteit van medewerkers af en toe onder druk komt te staan 

door drukte in de winkel, kan dat weleens stress geven volgens de reisadviseuses. Van een reisadviseuse 

wordt door het management verwacht dat zij flexibel zijn en bestand zijn tegen stress. De laatste 

competentie is het professioneel handelen. Een belangrijk aspect volgens het management en de 

reisadviseuses. Uit de interviews blijkt dat medewerkers vinden dat zij deskundig moeten zijn en de klant 

met hun kennis moeten kunnen overtuigen. Het is namelijk belangrijk dat de klant niet meer kennis heeft 

dan de medewerker zelf. Daarom is een reisadviseuse van mening dat medewerkers zich moeten blijven 

interesseren in het vak en er allerlei informatie over blijven lezen. Ook het management geeft aan dat de 

medewerkers deskundig zouden moeten zijn, maar daarnaast ook commercieel zouden moeten kunnen 

handelen. Dit valt ook onder professioneel handelen, waar het trefzeker handelen in voorkomt. 

 

Geen goede fit werknemer –baan,  

Twee managers vullen bovenstaande competenties aan met enthousiast en bereidwillig zijn. De 

medewerker moet trots zijn op het werk, zodat hij/ zij dit ook kan overbrengen naar de klant toe. Het 

moet vanuit de motivatie van de medewerker zelf komen. Een manager vertelt: 

‘He, dat vind ik een stukje excellente dienstverlening. (...) Die klant moet voelen dat jij het echt leuk 

vindt. Daar valt en staat alles bij zeg maar.’ 

 

Evaluatiesystemen die verkeerde acties belonen 

Deze kloof is niet ter sprake gekomen in de interviews. Er worden wel targets gesteld door de organisatie, 

maar volgens een reisadviseuse zijn deze niet onhaalbaar: 
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‘Het is haalbaar omdat er wordt gekeken naar het jaar er voor. Dus daar worden de cijfers ook op 

gebaseerd.. Zoals vorig jaar, dan verwachten ze dit jaar ook.. Het is allemaal wel realistisch.’ 

 

4.5 HR-BELEID 

 

Ook het HR-beleid is in verandering. De laatste deelvraag wordt nu behandeld: Welke HR-interventies 

worden er nu ingezet, en welke aanvullingen zijn er mogelijk? Hoe de organisatie het klantgericht werken 

van de medewerkers wil zien is in het nieuwe beleid nog niet duidelijk. Het is nu allemaal gericht ‘op de 

oude cultuur en de oude processen’. Op dit moment is er een vacaturestop bij D-reizen. De vraag is hoe D-

reizen de bestaande medewerkers kan stimuleren om klantgericht te werken. Ruim de helft van de 

reisadviseuses geeft aan dat zij trainingen krijgen om klantgericht te kunnen werken. Tijdens deze 

training krijgen zij informatie hoe het gedrag van de klant is veranderd en wordt er gebrainstormd wat zij 

onder klantgerichtheid verstaan. Ook worden er tips meegegeven hoe ze klantgericht kunnen handelen. 

Bovendien geeft één reisadviseuse aan dat er tijdens de officiële opleiding van D-reizen veel wordt 

geleerd over de D-reizen regels. Tenslotte wordt er elk jaar voor alle reisadviseuses en managers van D-

reizen de ‘Op Reis Dagen’ georganiseerd. Hoewel dit maar door één manager is aangegeven, had dit 

evenement ook te maken met klantgerichtheid. In de Travelecademy staat dat afgelopen keer 

‘deskundigheid’ centraal stond. Voor managers zijn er regiovergaderingen waar het klantgericht werken 

ter sprake wordt gebracht. Tevens zitten twee van de drie managers in een projectgroep 

‘klantgerichtheid’. Hierbij wordt samen met iemand van het hoofdkantoor kleine stapjes op winkelniveau 

gemaakt, om te kijken hoe klantgerichtheid verbeterd kan worden.  

 

Vanuit de organisatie wordt aangegeven dat de lijnmanager een belangrijke hoofdtaak heeft om aan het 

proces aansturing te geven. Alle drie de managers doen dit door te coachen op de werkvloer. Een 

manager zegt hierover: 

‘Enerzijds door te coachen en mensen er op aanspreken als het gebeurt. Een hele simpele vraag als 

iemand klaar is met een klant van: Goh wat wil deze klant nou echt? Wat is voor deze klant nou 

vakantie? Is dat duidelijk? En dan krijg je meestal: Nee. En dan kan je daar dieper op in gaan van: 

Goh, wat had je kunnen doen om dat in beeld te krijgen? Anderzijds door het juiste voorbeeld geven.. 

Door demonstratief soms het toetsenbord en de muis weg te leggen en voor het gesprek gaan zitten.’  

Een andere manager hamert de medewerkers er vooral op wat zij niet goed doen en vergeet weleens te 

complimenteren. Terwijl een medewerker uit diezelfde winkel juist positieve feedback wil ontvangen om 

te worden gemotiveerd. Twee managers voeren daarnaast tweegesprekken met het personeel en gaan 
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dan onder andere dieper in op klantgerichtheid. Overigens zijn er af en toe vergaderingen voor de 

medewerkers. Maar één manager geeft aan dat er vaak te weinig tijd is om te vergaderen met het 

personeel, omdat er veel parttime vrouwen werken die hier geen tijd voor hebben.  
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5. Conclusie en discussie 

 

 

Er is in dit onderzoek gekeken naar de betekenis van klantgerichtheid binnen D-reizen. Aan de hand van 

deze betekenis wordt er onderzocht welke HR-interventies kunnen bijdragen aan klantgerichtheid. In dit 

hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat verstaat D-reizen onder 

klantgerichtheid, en welke HR-interventies kunnen hier aan bijdragen?’  

 

5.1 CONCLUSIE 

 

Definitie klantgerichtheid 

Wat de organisatie op dit moment onder klantgerichtheid verstaat is nog in ontwikkeling. De organisatie 

gaat over van een ‘oude stijl’ op een ‘nieuwe stijl’4. In de nieuwe stijl staat klantgestuurd werken centraal. 

Dit houdt volgens de leden van het management van D-reizen in dat de klant in alle werkprocessen 

centraal staat, zodat er beter geluisterd kan worden naar de klant. Deze definitie komt overeen met wat 

er in de literatuur over wordt geschreven. Boomsma & Van Borrendam (2003) geven aan dat 

‘klantgestuurd’ werken een stapje meer is dan klantvriendelijkheid en klantgericht werken. Hierbij 

zouden niet alleen de medewerkers moeten inspelen op klantverwachtingen, maar de wensen en 

verwachtingen van de klant zouden het uitgangspunt van het algemene beleid moeten zijn. Zij 

onderstrepen dat klantgerichtheid door de hele organisatie heen van belang is. Uit dit model blijkt ook 

dat wanneer D-reizen naar een excellente dienstverlening zou streven, er nog een stap gezet zou moeten 

worden. Deze stap noemen Boomsma & Van Borrendam (2003) ‘klantgedreven’ en betekent dat de 

medewerkers het belang van de klant boven hun eigen belang voorop stellen. Het gaat er niet alleen om of 

de medewerkers dit willen, maar er is ook steun van de organisatie voor nodig. De organisatie moet er 

voor zorgen dat er geen interne spanningen zijn of onvrede is op de werkvloer. 

 

Voordat D-reizen over gaat tot de volgende stap ‘klantgedreven’ zou er eerst nog heel wat moeten 

gebeuren om het ‘klantgestuurd werken’ door de hele organisatie heen te voeren. De omschrijving van 

het begrip ‘klantgerichtheid’ door het Management van D-reizen sluit wel goed aan bij de omschrijving 

die wordt gegeven door de managers van de vakantiewinkels. Er is eerder een verschil in definiëring op 

                                                           

4 D-reizen gaat over van een oude stijl op een nieuwe stijl van organiseren: zie Resultaten (hoofdstuk 4) 
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te merken tussen de verschillende lagen in plaats van tussen de medewerkers van verschillende winkels. 

De managers lijken beter van het begrip op de hoogte te zijn, zoals de organisatie het graag wil zien in de 

nieuwe stijl, dan de reisadviseuses. Blijkbaar wordt er nog te abstracte en onduidelijke informatie 

gegeven aan de reisadviseuses. Dit kan te maken hebben met het in SERVQUAL genoemde kloof 2. In deze 

kloof zijn de strategische uitgangspunten van het beleid niet duidelijk genoeg omgezet in richtlijnen.  

 

Kwaliteit van dienstverlening 

Wanneer de medewerkers klantgericht handelen en denken kan de organisatie een hoge kwaliteit van 

dienstverlening bereiken. Voor de kwaliteit van dienstverlening worden er in het SERVQUAL een vijftal 

dimensies geschetst. Al deze dimensies komen in verschillende mate naar voren in de resultaten. Zo 

komen de drie dimensies die volgens Hennig-Thurau (2004) het meest met het klantgericht handelen van 

medewerkers te maken hebben allen naar voren. Hoewel de dimensie zekerheid in minder mate aan de 

orde komt dan de dimensies empathie en responsiviteit. Maar blijkens dit onderzoek hebben 

betrouwbaarheid en in veel mindere mate tastbare zaken ook wel degelijk een rol gespeeld voor een 

klantgerichte benadering van de medewerkers. Concluderend hebben alle dimensies van het SERVQUAL 

model betrekking op het klantgericht handelen van de medewerkers van D-reizen. Een belangrijke 

dimensie die niet in het model naar voren komt, maar waar wel mee wordt geworsteld in de organisatie 

is resultaatgerichtheid. Voor zowel de organisatie, als voor de klant is het noodzakelijk dat er resultaten 

worden geleverd door de medewerkers. Dit houdt in dat er voor beide partijen een overeenkomst wordt 

gesloten en de reis is geboekt. Dit trefzeker handelen is een dimensie die zeker nog toegevoegd kan 

worden aan het model. Deze dimensie beïnvloedt eveneens de kwaliteit van dienstverlening. 

 

Kloven in de kwaliteit van dienstverlening 

Er zijn een aantal kloven bij D-reizen waardoor de medewerkers niet altijd klantgericht kunnen handelen. 

Dit betekent dat de klant een mindere kwaliteit van dienstverlening zou kunnen ervaren. In dit onderzoek 

ligt de focus op kloof 3 omdat deze kloof gericht is op het klantgericht handelen van medewerkers. Maar 

voor het functioneren van medewerkers is het ook van belang om te kijken naar de context. Daarom is er 

rekening gehouden met de andere kloven van het SERVQUAL model. Uit de resultaten is gebleken dat 

kloof 2 (strategische uitgangspunten van het beleid worden niet duidelijk genoeg omgezet in richtlijnen) 

en kloof 4 (discrepantie tussen de dienstverlening en de externe communicatie naar klanten toe) 

aanwezig zijn bij D-reizen. Hier hebben de medewerkers echter geen invloed op. Dit kan liggen aan 

andere factoren in de organisatie. 
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Ook is gebleken dat het aantal factoren van kloof 3 die terugkomen bij D-reizen wel meevalt. Over het 

algemeen zijn de medewerkers positief. Het grootste knelpunt wordt volgens de reisadviseuses ervaren 

in de technologie. De juiste zoeksystemen om de medewerkers te ondersteunen zijn wel beschikbaar, 

maar werken niet altijd. Ook dit is een knelpunt wat voornamelijk bij de organisatie ligt en niet bij de 

medewerkers. Tevens is er voor de medewerkers onduidelijke informatie van bovenaf. Hierdoor zijn de 

reisadviseuses onvoldoende op de hoogte van de cultuuromslag die heeft plaatsgevonden en de nieuwe 

inhoud die het begrip klantgerichtheid heeft gekregen. Als gevolg van deze kloven zouden klanten een 

mindere kwaliteit van dienstverlening kunnen ervaren. Hieruit kan opgemerkt worden dat er nog veel in 

de context mis gaat en wat niet is toe te wijden aan de medewerkers. Het is van belang dat de organisatie 

begint bij het begin en eerst kloof 2 gaat oplossen, om vervolgens het klantgericht handelen van 

medewerkers aan te pakken. 

 

Context 

Wat niet in het model van SERVQUAL naar voren is gekomen is het type organisatie. Er is uit de resultaten 

gebleken dat D-reizen volgens de typologie van Gastelaars (2006) lijkt te verschuiven van een 

massadienstverlener naar een professionele dienstverlener. Ondanks dat medewerkers grotendeels op de 

computer werkzaam zijn, wordt er steeds meer maatwerk geleverd aan de klant. Door deze verschuiving 

zijn er ook andere eisen van belang geworden voor de kwaliteit van dienstverlening. De medewerkers 

van D-reizen krijgen onder andere meer beslissingsruimte om volledige aandacht aan de klant te 

schenken. Dit maakt tevens het werk voor medewerkers afwisselender en uitdagender. 

 

Ook de keuze voor een concurrentiestrategie komt niet aan bod in het SERVQUAL model, terwijl dit wel 

tot een knelpunt voor de medewerkers van D-reizen kan leiden. D-reizen geeft aan dat zij niet alleen 

kiezen voor de laagste prijs, maar ook voor kwaliteit. Dit houdt in dat in termen van het model van Porter 

(1985) de organisatie kiest voor een kostleiderschapstrategie en een differentiatiestrategie. Deze twee 

verschillende strategieën, die in hoofdstuk twee zijn uitgelegd, vragen beide een heel ander rolgedrag van 

de medewerkers. Uit de resultaten blijkt dat er kenmerken van beide rolgedragingen naar voren komen. 

Dat zou betekenen dat D-reizen in de zogenoemde ‘stuck in the middle’ zit. Zoals Porter (1985) aangeeft 

kunnen organisaties een combinatie van beide strategieën beter mijden, omdat de verwachtingen ten 

aanzien van het rolgedrag van medewerkers dan niet eenduidig is, wat het verwarrend voor hen maakt.  
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HR-beleid 

Om klantgerichtheid naar een hoger niveau te brengen gaat het niet alleen om een goede uitvoering door 

de medewerkers, maar ook om de juiste medewerkers op de juiste plaats. Het Harvard model plaatst HR 

in een bredere context. Zojuist is geconcludeerd dat de strategie voor klantgerichtheid bij D-reizen nog 

niet duidelijk is en onvoldoende is omgezet in richtlijnen. Dit betekent dat het voor HR ook moeilijker 

wordt om aanbevelingen te geven. Toch zijn er een aantal punten punten voor klantgerichtheid die op 

HR-gebied geconcludeerd kunnen worden. 

 

D-reizen hecht veel waarde aan de volgende competenties voor medewerkers: klantgericht, extravert, 

commercieel, deskundig, efficiënt, nauwkeurig en flexibel. Vergeleken met de gevonden competenties in 

de literatuur komt dit grotendeels overeen. Voor klantgerichtheid zijn in het theoretisch kader namelijk 

de volgende competenties vastgesteld: zorgvuldigheid, vriendelijkheid, goed omgaan met stress, een 

empathische instelling, goed kunnen samenwerken en professionaliteit. Dit houdt in dat het Management 

van D-reizen de volgende competenties niet heeft genoemd: vriendelijkheid en een empathische 

instelling, terwijl deze competenties ook essentieel zijn voor klantgerichtheid. Deze competenties zijn 

overigens wel genoemd door de medewerkers zelf.  

Daarnaast zijn er ook een aantal aanvullingen op de competenties uit de literatuur, die zijn afgeleid uit de 

organisatie: dat zijn enthousiasme en bereidwilligheid. D-reizen is van mening dat de medewerker trots 

moet zijn op het werk, zodat hij/ zij dit ook kan overbrengen naar de klant toe. Voor de competentie 

bereidwilligheid zou de motivatie vanuit de medewerker zelf moeten komen. In het theoretisch kader is 

kort aandacht besteed aan motivatie. Hierin komt naar voren dat motivatie de essentiële factor om 

vaardigheden om te kunnen zetten in klantgerichtheid.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat zorgvuldigheid, vriendelijkheid en enthousiasme in de persoonlijkheid 

van iemand zitten. Op deze competenties kan de organisatie selecteren voor de werving van personeel. 

De overige competenties: goed omgaan met stress, een empathische instelling, goed samenwerken, 

professionaliteit en bereidwilligheid, kunnen nog aangeleerd worden bij medewerkers. D-reizen schoolt 

de medewerkers momenteel voornamelijk door training ‘off-the-job’ en ‘on-the-job’. Hierbij kan ook 

rekening gehouden kunnen worden met de verschillende rolgedragingen die verwacht worden bij de 

gekozen concurrentiestrategie van D-reizen. Daarnaast proberen de managers de medewerkers te 

coachen en tweegesprekken te voeren met betrekking tot verbeteringen. Binnen deze training- en 

ontwikkelingsmethoden zal er voornamelijk naar bovenstaande competenties gekeken kunnen worden, 

om medewerkers zo klantgericht mogelijk te laten werken! 
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Tenslotte komt er uit de resultaten naar voren dat het rolconflict een struikelblok kan zijn voor de 

medewerkers. De reisadviseuses lijken klantgerichtheid niet goed te combineren met 

resultaatgerichtheid. Hier worstelen zij nog blijkbaar mee.  

 

5.2 DISCUSSIE 

 

Het onderzoek is niet generaliseerbaar op andere typen organisaties, omdat het gebaseerd is op 

organisatiespecifieke kennis. Elke organisatie is anders en moet rekening houden met andere 

omgevingsfactoren. D-reizen is een case-study en een voorbeeld van hoe klantgerichtheid in de 

toeristenbranche kan worden gedefinieerd. Het onderzoek kan toepasbaar zijn op soortgelijke 

toeristenbureaus, maar verschilt toch op bepaalde vlakken. Dit is namelijk afhankelijk van onder andere 

de visie, onderscheidende factoren en de gekozen concurrentiestrategie. Het aantal geïnterviewde 

medewerkers is te klein om generaliseerbare conclusies te trekken over de hele organisatie, waar 1350 

mensen werkzaam zijn.  

 

Om het onderzoek vollediger te maken zou er ook achterhaald moeten worden wat de klant onder 

klantgerichtheid verstaat. Vooral omdat de organisatie meer en meer vanuit de vraag van de klant wil 

gaan werken, is het van belang welke waarde de klant aan klantgerichtheid hecht. Voor een 

vervolgonderzoek zou dit nog onderzocht kunnen worden. Door de resultaten van beide onderzoeken te 

vergelijken kunnen er mogelijk andere kloven zichtbaar worden.  
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6. Aanbevelingen 

 

 

In de conclusie blijkt hoe het management en de medewerkers klantgerichtheid interpreteren. D-reizen 

besteedt op dit moment veel aandacht aan klantgerichtheid omdat zij de cultuuromslag naar een 

excellente dienstverlening willen maken. Zo proberen de medewerkers de klanten positief te verrassen 

en persoonlijke aandacht te geven. Daarnaast zijn zij op drie kanalen bereikbaar voor de klant, namelijk 

telefonisch, via internet en aan de balie. Onderstaande punten kunnen worden aangescherpt om tot een 

hogere kwaliteit van dienstverlening te kunnen komen. 

 

Duidelijkheid 

Het zou voor alle medewerkers duidelijk moeten zijn wat de organisatie verstaat onder klantgerichtheid 

en welke verwachtingen er zijn ten aanzien van managers en medewerkers. Dit zou specifieker 

geformuleerd moeten worden voor de reisadviseuses. Mondeling en schriftelijk zal er duidelijk 

aangegeven moeten worden waar de organisatie wel en niet waarde aan hecht en wat medewerkers wel 

en niet zouden moeten doen voor de klant.  

 

Tevreden en deskundige medewerkers behouden 

Uit het theoretisch kader bleek al dat tevreden medewerkers meer gemotiveerd zijn, trots op hun baan 

zijn en daarom bereid zijn om een hoog niveau van klantgerichtheid te bereiken! Daarnaast is er naar 

voren gekomen dat door de klant op prijs wordt gesteld dat er ervaren medewerkers werken, die 

deskundig zijn en een persoonlijk verhaal kunnen vertellen aan de klant. Een advies is om niet alle jonge 

medewerkers bij elkaar te zetten in één winkel, maar een mix van jonge en ervaren medewerkers 

verdient voorkeur. Een tweede punt om de deskundigheid in de winkels te behouden is door de uitstroom 

zoveel mogelijk te beperken. Nieuwe medewerkers moeten weer een kostbare opleiding volgen, kennis 

vergaren en ervaring opdoen. Dit brengt veel kosten met zich mee voor de organisatie.  

 

Een aantal stappen die de organisatie voor het behoud van tevreden personeel kan ondernemen zijn: 

verbeter de communicatie met de medewerker, zorg voor voldoende leer- en ontwikkelmogelijkheden, 

betaal meer, verbeter de selectietechnieken, verbeter de ‘work-life balance’ of zorg voor voldoende 

coaching.  
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Klantenkaart 

De volgende aanbeveling is om een soort ‘klantenkaart’ te schetsen voor medewerkers. De organisatie 

zou zich moeten richten op een aantal klantgroepen en zich verdiepen in hun wensen, behoeften en het 

gedrag van deze klantgroepen. Op basis hiervan zou de organisatie een aantal klantarchetypen kunnen 

omschrijven met kenmerken waaraan hun klanten voldoen. Bijvoorbeeld het type van de particuliere 

klant die service op maat verwacht en van de zakelijke klant die een snelle dienstverlening verwacht. Zo 

kunnen medewerkers het type klant sneller herkennen en hier onmiddellijk op inspelen tijdens het 

benaderen van de klant. 

 

Drukte opvangen in de piekperiode 

Tevens zouden medewerkers niet te veel drukte moeten ervaren door de telefoon die nu direct in de 

winkel komt. Hoewel het een positieve ontwikkeling is, kan het de kwaliteit van dienstverlening soms 

verslechteren omdat medewerkers hierdoor met meerdere klanten tegelijk in contact zijn. Daarom zou 

bij drukte in de winkel de telefoon overgeschakeld moeten worden op het contactcenter, zodat iemand op 

het contactcenter de telefoon (tijdelijk) kan opnemen. Tevens geeft er een medewerker aan dat zij 

behoefte heeft aan een deuntje in de winkel, wanneer er een klant binnenkomt. Dit om elke klant een 

welkom te kunnen heten en dat de klant niet onopgemerkt blijft bij drukte in de winkel. 

 

Werking zoeksystemen verbeteren 

Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan de werking van de zoeksystemen. Wanneer de 

zoeksystemen niet goed werken kan er ook niet snel worden gehandeld naar de klant toe. Om uiteindelijk 

een excellente dienstverlening te creëren is dit essentieel. Een manager reikte als idee het intern 

wikipedia systeem. Hierdoor kunnen medewerkers elkaars ervaringen van landen en accommodaties 

delen. Managers blijken vooral behoefte te hebben aan een systeem waarbij zij elke klant kunnen 

invoeren met al zijn/haar wensen, waardoor zij gemakkelijker aan relatiebeheer kunnen doen. 

 

Samenwerking tussen managers bevorderen 

Tenslotte zouden de managers meer samenwerking prettiger vinden. Er worden door de managers 

verschillende ideeën bedacht voor marketing en relatiebeheer in de winkels. Dit zou met elkaar gedeeld 

moeten worden. Het kan eventueel gestimuleerd worden door de beste ideeën te belonen. Dit zou niet 

alleen nieuwe initiatieven stimuleren, maar managers zien hierdoor ook wat andere managers voor 

ideeën hebben. De managers zouden ook een maandrapport kunnen schrijven met hun ideeën, vragen en 

best practices. 
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8. Bijlagen 

 

Bijlage I 

 

Het interview voor HR en het management 

(Doel: Wat doet de organisatie aan klantgerichtheid in het HR-beleid en om de context beter te begrijpen) 

 

1. Persoonlijke gegevens 

Als inleidend gesprekje 

a. Wat is uw functie binnen de organisatie? 

b. Hoe lang bent u hier nu werkzaam? 

 

2. De klantgerichtheid van D-reizen (als organisatie) 

Om de managementperceptie van klantgerichtheid te achterhalen  

a. Waarin onderscheidt D-reizen zich van zijn concurrenten? (Om te achterhalen of D-reizen zich 

door middel van klantgerichtheid wil onderscheiden)  

b. Wat verstaat de organisatie onder klantgerichtheid?  

c. Wat zijn volgens het management de wensen en behoeften van jullie klanten?  

d. Hoe zijn jullie aan dit beeld van de klant gekomen?  

e. Hoe willen jullie naar een excellente dienstverlening van jullie medewerkers? 

 

3. HR-beleid voor klantgerichtheid van medewerkers 

Vragen naar hoe de HR is ingericht 

a. Welke HR-instrumenten worden er ingezet om medewerkers klantgericht te laten werken? 

b. Welke functie-eisen worden er gesteld aan de medewerkers van het reisbureau?  

c. Op basis van welke competenties wordt er geselecteerd? 

d. In hoeverre is de term klantgerichtheid onder alle medewerkers bekend? (Om te achterhalen 

hoe belangrijk klantgerichtheid is voor de organisatie) 

e. In hoeverre zijn de medewerkers er van op de hoogte dat de ANVR streeft naar excellente 

klantgerichtheid?  

 

4. De uitvoering van de dienst door de medewerkers 

Of er eventuele knelpunten zijn 

a.   Welke standaardprocedure volgt een medewerker bij het helpen van een klant?  

b. Aan welke voorschriften van de organisatie moeten medewerkers zich houden bij de 

uitvoering van een dienst? (Om te achterhalen of medewerkers veel beslissingsruimte hebben) 

c. Hoe groot is de beslissingsruimte van medewerkers?  

d. Hoe groot deel maken medewerkers tijdens hun werk gebruik van computersystemen? (Om te 

achterhalen of dit voornamelijk automatisch wordt gedaan, of dat deze activiteiten 

arbeidsintensief zijn)  

e. In hoeverre hebben medewerkers toegang tot de informatie om een klant goed van dienst te 

kunnen zijn? (Om te achterhalen of er vrije toegang is tot het krijgen van informatie, om de 

behoeften van de klant tevreden te kunnen stellen) 

 

5. De interne en externe communicatie van D-reizen (Interview met het management) 

Welk beeld D-reizen naar buiten toe overbrengt bij de klanten 
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a. In hoeverre streeft D-reizen naar aantrekkelijke bedrijfspanden en modern uitziende 

machines?  

b. Hoe is de communicatie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen? (Om te achterhalen of er 

voldoende gecommuniceerd wordt) 

c. Hoe wordt nieuws vanuit het management overgebracht naar de medewerkers toe? (Of 

medewerkers overal van op de hoogte zijn) 
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Bijlage II 

 

Het interview voor medewerkers 

(Doel= de mogelijke knelpunten van klantgerichtheid in kaart brengen en het begrip operationaliseren) 

 

1. D-reizen 

Als inleidend gesprekje 

a. Hoe bent u bij D-reizen terecht gekomen? 

b. Wat vindt u van de organisatie? 

c. Wat heeft u gemerkt van de beweging die D-reizen heeft ingezet? (Vanaf 6 november hebben 

zij een reorganisatie doorgevoerd) 

d. Wat denkt u dat D-reizen voor ogen heeft op de langere termijn? 

e. Waarin onderscheidt D-reizen zich van de concurrenten? 

 

2. Klantgerichtheid  

Om te achterhalen of het begrip ‘klantgerichtheid’ voldoende is doorgevoerd door de hele 

organisatie  

a. Wat verstaat u onder klantgerichtheid? 

b. Wat doet u er aan om zo klantgericht mogelijk te werken? (Zodat klanten nog eens 

terugkomen) 

o Hoe maakt u een beeld van de wensen en behoeften van de klant die u helpt? 

o Wat vindt u van het persoonlijke aandacht geven aan elke klant? 

o Hoe onderhoudt u het contact met de klant? 

c. Wat zou u kunnen doen om nog klantgerichter te werken? 

d. Wat doet de organisatie, volgens u, om medewerkers nog klantgerichter te laten werken? 

o Wat vindt u hiervan? 

e. Wat verstaat u onder ‘excellente dienstverlening’?  

o Hoe kan u nog klantgerichter werken om excellent te zijn? 

o Hoe kan de organisatie volgens u nog klantgerichter werken om excellent te zijn? 

f. Waarin onderscheiden jullie zich van andere reisbureaus? 

g. Welke knelpunten zijn er volgens u, waardoor u niet altijd optimaal klantgericht kunt 

werken? 

h. Welke eventuele verbeteringen ziet u voor de organisatie om klantgerichter te kunnen 

werken?  

i. Hoe is de klant verandert de afgelopen jaren? 

 

3. Factoren die van invloed zijn op klantgerichtheid 

Om te achterhalen of het werkproces effectief is en waar eventueel nog knelpunten kunnen zitten 

voor het contact met de klant (� alleen de vragen die nog van toepassing zijn, kan nl ook al worden 

geobserveerd en info van het management) 

a. Hoe krijgt u informatie van uw leidinggevende voor het uitvoeren van uw werkzaamheden? 

o Wat vindt u van deze manier van communiceren? 

b. Welke standaardprocedure volgt u bij het helpen van een klant?  

o In hoeverre moet u zich houden aan voorschriften van de leidinggevende?  

o Wat vindt u hiervan? 

o In hoeverre vindt u de computersystemen om de gegevens van de klant in te voeren 

effectief?  
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o Wat vindt u van de hoeveelheid tijd die beschikbaar is om elke klant van dienst te zijn? 

(Veel klanten in korte/lange tijd, of juist niet?)  

c. In hoeverre worden er eisen gesteld door de organisatie voor het behalen van resultaten en 

doelstellingen?  

d. Wat vindt u van de samenwerking met uw collega’s? (Of er een goede afstemming is tussen de 

collega’s voor het uitwisselen van informatie) 

o Hoe brengt u uw collega’s op de hoogte van belangrijke gegevens die u met de klant 

heeft besproken? 

 

Het interview voor leidinggevenden 

(Doel= om het van een ander niveau te bekijken) 

 

Dezelfde items als het interview met de medewerkers, met als extra vragen: 

- In hoeverre bent u bekend met de richtlijnen die het management stelt aan klantgerichtheid?  

- Wat doet u aan het stimuleren van klantgerichtheid van uw medewerkers? 

- Hoe denkt u dat uw medewerkers excellent kunnen zijn in hun dienstverlening? 

- Waarin onderscheidt zich dat in leiderschap? 
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Bijlage III 

 

Codeboom 

 

1. Organisatie 

- Concurrentiestrategieën 

- Onderscheidende factoren 

o Onafhankelijk 

o Prijzen vergelijken 

o Traffic-punten 

o Andere factoren 

 

2. Omgevingsfactoren 

- Trends 

- Reorganisatie 

o Organisatiestructuur 

o Leiderschap centraal 

o Winkel zelf managen 

o Minder bezetting 

o Andere gevolgen 

 

3. Manier van werken 

- Standaardprocedure van het klantcontact 

- Voorschriften/ Beslissingsruimte 

 

4. HR-beleid 

- Arbeidsmarkt 

- HR-instrumenten klantgerichtheid 

- Functie-eisen reisadviseuse 

 

5. Klantgerichtheid 

- Definitie 

- Dimensies klantgerichtheid 

o Betrouwbaarheid 

o Zekerheid 

o Tastbaarheden 

o Empathie 

o Responsiviteit 

- Voorbeelden van extra service 

- Verschillende verwachtingen 

- Kloven klantgerichtheid 

o Kloof 1 

� Marktonderzoek 

� Hiërarchische lagen 

o Kloof 2 

� Visie 

o Kloof 3 

� Rolconflict 
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� Juiste technologie 

� Samenwerking  

o Kloof 4 

� Horizontale communicatie 

� Openheid 

o Kloof 5 

� Q=P-E 

 

6. Excellente dienstverlening 

- Definitie 

- Kenmerken excellente dienstverlening 
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Bijlage IV 

 

STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

-Bijlage- 

Publieke dimensie Dienst Werk en Inkomen 
 

 

 

 

Naam: Anne Pronk 

Studentnummer: 3330362 

Vak: Leerkring 

Docent: Prof. dr. Peter Leisink  

Datum: 03-03-2009 

 

 

Dit paper laat de publieke dimensie van mijn afstudeeronderzoek zien. Het gaat om de vraag hoe de 

organisatie zich verhoudt tot zijn maatschappelijke omgeving en wat de publieke dimensie is van het 

onderhanden HRM-beleidsvraagstuk en van het beleid dat de organisatie dienaangaande voert. 
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Mijn afstudeeropdracht ga ik bij Sellebrate doen. Het is een trainingsorganisatie die gevestigd is in 

Amsterdam. Zij verzorgen sales trainingen en trainingssystemen, die bedoeld zijn om het gedrag en de 

houding van medewerkers te beïnvloeden. Sellebrate richt zich op de marktsegmenten verkoop, 

klantgerichtheid en lokaal ondernemerschap. In dit vakgebied is klantgerichtheid essentieel, ik zal me 

specifiek hier op gaan richten. Het trainingsbureau Sellebrate heeft voor verschillende opdrachtgevers 

projecten met als doel de klantgerichtheid van medewerkers vergroten. Voor dit paper zal ik mij richten op 

een project die zij uitvoeren bij de publieke organisatie ‘Dienst Werk en Inkomen’ (DWI) in Amsterdam.  

 

1. WAT IS ER PUBLIEK AAN DE ORGANISATIE WAAR JIJ JE ONDERZOEK UITVOERT? 

 

Rainey (2003) maakt in zijn artikel duidelijk dat er tussen publieke en private organisaties meer 

gelijkenissen zijn dan verschillen. De private en publieke sector overlappen steeds meer. Dit is niet alleen 

zichtbaar in soortgelijke functies en taken van medewerkers, maar ook in het gebruik van management- 

en HRM instrumenten uit de private sector. Door de komst van New Public Management gaan publieke 

organisaties zich net als private organisaties ook meer dienstverlenend en zakelijker opstellen. Van hen 

wordt verwacht dat zij de efficiency en prestatie verhogen binnen hun organisatie. Dit is ook terug te zien 

bij het beleid dat DWI voert. 

  De DWI bestaat nog niet heel lang. Op 1 januari 2006 is het ontstaan uit een fusie tussen de 

Sociale Dienst Amsterdam, Maatwerk en NV werk. Zij zorgen in Amsterdam voor de uitvoering van de 

Wet Werk en Bijstand (WWB). Grofweg gezegd houdt dit in dat zij naast de bijstandsuitkeringen die zij 

uitdelen, er ook voor willen zorgen dat mensen uit de bijstand weer aan het werk gaan of andere 

activiteiten gaan uitvoeren. Maar wat maakt DWI een publieke instelling, naast dat zij duidelijk een 

publieke taak uitvoeren? 

Rainey (2003) onderscheidt publieke van private identiteit door drie factoren. In hoeverre is de 

organisatie afhankelijk van verschillende belangen; zijn winst en verlies in het belang voor de individu of 

voor de gehele gemeenschap? Is er toegang tot faciliteiten, middelen of informatie? En is het een 

agentschap die handelt als individu of voor de gemeenschap in zijn geheel? Om deze vragen te 

beantwoorden wordt gebruik gemaakt van het Jaarverslag Dienst Werk en Inkomen 2006.  

 

- Belangen  

Dit is eigenlijk de institutionele context waar DWI zich in begeeft. De gemeente Amsterdam heeft het 

meeste belang bij de taak die de DWI uitvoert. Zij geven middelen ter beschikking om uitkeringen toe te 
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delen. Maar er worden wel resultaten verwacht. Zo worden er doelstellingen opgelegd voor de DWI om 

zoveel mogelijk mensen te re-integreren. Dit geeft aan hoe resultaatgericht een publieke instelling als de 

DWI werkt. De prestaties worden zelfs vergeleken met andere sociale diensten door middel van 

management instrumenten als: benchmarking. De benchmark meet prestaties van sociale diensten door 

‘deze met elkaar te vergelijken aan de hand van vier invalshoeken van de balanced scorecard: financiën 

(gemiddelde uitkering); klant (bestandsontwikkeling, in- en uitstroom); inkomen (gemiddelde 

doorlooptijd afhandeling aanvraag); bedrijfsvoering (kosten per klant, klanten per fte en ziekteverzuim)’ 

(Resultaatgebied Werk en Inkomen, 2006: 62). 

 Uiteraard heeft de gemeenschap er ook baat bij als zoveel mogelijk mensen zelfstandig in hun 

inkomen kunnen voorzien en actief meedoen in de samenleving. Vanuit dit belang is het belangrijk dat de 

DWI er naar streeft om het aantal bijstandsuitkeringen zo laag mogelijk te houden. Klanten worden ook 

betrokken bij het proces van DWI. Er is een Cliëntenraad waar klanten kunnen participeren. En er 

worden door allerlei onafhankelijke organisaties gecontroleerd op resultaat. Zo concludeerde de 

Rekenkamer Amsterdam in 2007 dat er door de gemeente miljoenen wordt geïnvesteerd in re-

integratiebedrijven als de DWI, maar dat het nauwelijks iets oplevert (SP Amsterdam, 2007). Om de 

burgers aan te geven hoe de DWI te werk gaat en het verantwoorden van resultaten is openheid heel 

belangrijk. Daar komen we nu bij het volgende punt aan toe. 

  

- Toegang 

Door middel van een Jaarverslag (2006) laat de DWI al zien dat zij transparant en open zijn. De 

doelstellingen komen naar voren; wat zij willen bereiken en op welke manier zij dat willen doen. Toegang 

tot resultaten en prestaties worden zichtbaar gemaakt door het verslag Resultaatgebied Werk en 

Inkomen (2006). Daarnaast heeft iedere burger toegang tot de middelen, waaronder de 

bijstandsuitkeringen. Het is een publiek goed, waar elke burger onder bepaalde voorwaarden recht op 

kan hebben (Rainey, 2003). 

 

- Agentschap 

Eigenlijk kan er wel duidelijk gesteld worden dat DWI een publieke instelling is. Het voert een taak uit 

voor de overheid, namelijk de Wet Werk en Bijstand. Vanuit een publieke belang proberen zij zoveel 

mogelijk mensen in de samenleving weer aan het werk krijgen. Er niet alleen van uitgaand om betaald 

werk te verrichten, maar ook of deze mensen in staat zijn een maatschappelijke bijdrage te leveren. 

‘Niemand aan de kant is het leidende motto’ (Resultaatgebied Werk en Inkomen, 2006: 52).  
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Identiteitsdenken 

Deze drie factoren wijzen duidelijk op een publieke instelling, waar toch in sterke mate gewerkt wordt op 

een bedrijfsmatige manier. Wanneer de DWI in een publiek-privaat continuüm geplaatst wordt, zijn zij 

onder te verdelen in publiek eigendom en financiering vanuit de overheid. Daarnaast kan er nog gekeken 

worden naar de ‘publiekheid’ van een organisatie, dat is afhankelijk van twee dimensies: economische 

autoriteit en politieke autoriteit. De DWI scoort laag op economische autoriteit, aangezien de overheid de 

financiën beheert. Daarnaast scoren zij hoog op politieke autoriteit, omdat de overheid nog veel invloed 

hebben op beslissingen die genomen moeten worden. Hieruit kunnen we stellen dat het een 

overheidsinstelling is. 

 Noordegraaf & Teeuw (2003) hanteren vier dimensies om de identiteit van een organisatie vast te 

stellen: idee van doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde. Deze zal ik toepassen op de DWI. De 

publieke opvatting van doelgerichtheid is teleologisch, gericht op het verwezenlijken van een hoger doel. 

Dit is bij de DWI namelijk de armoede in Amsterdam bestrijden en dat zoveel mogelijk mensen meedoen 

in de samenleving en werk vinden. Vanuit een publieke opvatting van oorzakelijkheid zou het holistisch 

zijn. Dit houdt in dat de werkelijkheid wordt gezien als complex systeem van onderlinge 

afhankelijkheden. Maar bij de DWI hebben zij duidelijke doelstellingen en worden er resultaten verwacht. 

Vanuit deze insteek zie ik het atomistische van de private opvatting van oorzakelijkheid terugkomen. 

Hierbij is de relatie tussen oorzaak en gevolg, doelen en middelen, eenduidig. Bij het idee van tijd, is bij de 

DWI de publieke opvatting (dynamisch) terug te zien. De belangen van toekomstige generaties, de 

toekomstige ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en de discussie daarover hebben nu al 

consequenties. Bij de DWI zijn toekomstige ontwikkelingen erg belangrijk. Nu met de huidige 

kredietcrisis moeten zij maatregelen nemen, maar ook gezien de ontwikkelingen in de toekomst met de 

vergrijzing en ontgroening: kansen op een goede toekomst (jongeren), kansen op een fatsoenlijk bestaan 

(ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) en kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt (Jaarverslag 

Dienst Werk en Inkomen, 2006). Als laatst valt de DWI onder de publieke opvatting van orde 

(horizontaal). Relaties worden aangeduid in termen van wederzijdse afhankelijkheden. Deze vier 

dimensies stellen vast welke identiteit de DWI heeft. Aangezien er enige twijfel bestaat bij het idee van 

oorzakelijkheid, heeft de DWI geen volledige publieke identiteit. Ik ben van mening dat de DWI een 

publieke organisatie is met een private identiteit. Dit betekent dat het een bedrijfsmatige positie heeft, 

door de nadruk op prestaties en resultaten. Ook noemde ik net al dat er gewerkt wordt met 

managementinstrumenten als ‘benchmarking’. Echter, Noordegraaf & Teeuw (2003) geven aan dat dit 

niet als een private instrument is te bezien. Door de New Public Management zijn deze instrumenten ook 
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van toepassing, om de publieke organisaties effectiever en efficiënter te laten opereren. Klantgerichtheid 

wordt hierdoor ook steeds belangrijker, daar ga ik nu verder op in. 

 

2. IN HOEVERRE IS SOCIAL LEGITIMACY EEN DOELSTELLING VAN HET HR-BELEID VAN JOUW 

ORGANISATIE, EN SPECIFIEK TEN AANZIEN VAN HET (BELEIDS)VRAAGSTUK IN JOUW 

ONDERZOEK? 

 

De laatste jaren zijn steeds meer publieke organisaties met een cultuuromslag begonnen. Veel 

medewerkers werkten altijd nauwkeurig volgens de regels, maar er werd bijna niet vanuit de behoeften 

van de ‘klant’ gewerkt. Dit als ergernis van de burgers. Zij werden vanaf de jaren ’70 steeds meer 

ontevreden doordat administratieve procedures bij publieke instellingen traag en inflexibel verliepen 

(Politt, Van Thiel & Homburg, 2007). Publieke organisaties zijn zich daarom net als private organisaties 

steeds meer dienstverlenend en zakelijker opstellen. Zo ook de DWI. De klantmanagers helpen de 

‘klanten’ en beïnvloeden hen om actief mee te doen of werk te vinden. Zij zijn hier grotendeels in 

opgeleid, maar er schort nog wat aan hun resultaten. Sellebrate, de organisatie waar ik stage loop, gaat 

trainingen geven aan de klantmanagers voor betere individuele prestaties. Op deze manier wil de DWI 

het aantal bijstandsuitkeringen zoveel mogelijk verlagen. Het doel van deze training is om uiteindelijk 

organisationele effectiviteit op de langetermijn te bereiken. Dit doel is eigenlijk tweeledig te noemen. 

Volgens Paauwe (2004) is het onder te verdelen in economische en relationele rationaliteit. Economische 

rationaliteit is het doel om efficiency en winst te behalen. De toegevoegde waarde van de organisatie. In 

dit opzicht zijn het aantal bijstandsuitkeringen verlagen van belang om kosten te besparen. Maar het gaat 

niet alleen om economische doelen. Relationele rationaliteit is de ontwikkeling en behoud van duurzame 

relaties met alle relevante belanghebbenden, niet alleen klanten en aandeelhouders. Dit zijn de morele 

waarden van de organisatie. Het gaat over de sociale legitimiteit van een organisatie. Met het voorbeeld 

van de trainingen bij de DWI, is het doel hierbij om de medewerkers (klantmanagers) employabel te 

houden. Daar zal ik nu verder op in gaan. 

 

Sociale legitimiteit 

Mijn onderzoek is gericht op hoe klantgerichtheid bij medewerkers vergroot kan worden door HR-

instrumenten. Niet alleen door training, maar ook door middel van onder andere learning on-the-job, 

procesbegeleiding of e-learning. Dit wil ik onder andere aan de hand van het Michigan model van 

Fombrun (1984) doen. In dit model zijn er vier cruciale HR-instrumenten die bijdragen aan prestaties op 

individueel en organisationeel niveau: selectie, belonen, waarderen, training en ontwikkeling (Paauwe, 
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2004). Ik zal me nu richten op het employability beleid van de DWI. Het gaat hierbij om de optimale 

inzetbaarheid van medewerkers. DWI geeft in het jaarverslag aan dat zij doorstroom van personeel 

belangrijk vinden. ‘De gedachte hierachter is dat medewerkers die het goed hebben gedaan bij DWI, het 

ook goed doen op een andere plek binnen de gemeente’ (Jaarverslag Dienst Werk en Inkomen, 2006: 12). 

Voor alle medewerkers worden opleidingen aangeboden om competentieontwikkeling te bevorderen. 

Wie wil, kan zich verder ontwikkelen bij DWI. Dit is van invloed op de fairness. Fairness omschrijft 

Paauwe (2004) als de ruilrelatie op individueel niveau. ‘Mensen willen een balans tussen wat zij 

bijdragen aan een organisatie en wat zij hier voor terug krijgen’. Dit betekent meer dan het verdienen van 

geld, voor het werk wat wordt verricht. Daarom is het belangrijk dat er mogelijkheden worden geboden 

voor de medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien. In het jaarverslag van de DWI is dit 

zeker terug te vinden. Maar wat wordt er gedaan aan sociale legitimiteit? 

Sociale legitimiteit is het ruilniveau op collectief niveau. Het gaat om de relatie tussen de 

organisatie en de samenleving. Om sociaal legitiem te zijn voert DWI een diversiteitbeleid. Zij streven 

naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling van Amsterdam. Ook 

met het idee dat dit nodig is om de ‘klant’ beter te kunnen begrijpen. Bij de vacatures wordt er vermeld 

dat het personeelsbestand in onder andere leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en 

opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Ook staat elke vacature open voor 

zowel mannen als vrouwen, tenzij anders is vermeld.  

 

3. WAT IS JOUW OORDEEL OVER DE PUBLIEKE DIMENSIE VAN HET (BELEIDS)VRAAGSTUK DAT JE 

ONDERZOEKT (EN VAN HET BELEID DAT DE ORGANISATIE VOERT DANWEL ZOU KUNNEN 

VOEREN? 

 

DWI zal niet alleen voor hun eigen belang zijn medewerkers trainingen geven. Zij willen ook dat hun 

medewerkers er iets van opsteken en dat zij zich hierdoor verder willen ontwikkelen bij de DWI of 

eventueel op een andere plek binnen de gemeente. Toch is het moeilijk om expliciet aan te geven of 

doelen van economische of morele rationaliteit zijn. Vooral bij een publieke organisatie, waarbij de 

overheid de sociale controle heeft en de bron van financiering is. Het gaat uiteindelijk om de betekenis die 

organisaties geven. In hoeverre is de organisatie gemotiveerd om resultaten te leveren? Voor wie vinden 

zij dat belangrijk? Dit zijn vragen die niet uit het jaarverslag te halen zijn. Toch vind ik de aandacht voor 

medewerkers in het jaarverslag niet groot. Het gaat voornamelijk om de publieke taak die de DWI 

uitvoert, hoe zij dit kunnen bereiken. In dit opzicht zou afgeleid kunnen worden dat de economische 

rationaliteit groter is. En er is dan wel een employability beleid, maar dit lijkt af te zwakken wanneer zij in 
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het jaarverslag stellen: ‘Er zijn meer talenten dan ontwikkelmogelijkheden bij DWI’. Natuurlijk is dit een 

positief teken voor medewerkers, zij worden immers gezien als talenten. Maar dit betekent ook dat er 

niet veel mogelijkheden zijn om zich nog beter te ontwikkelen. 

 Uiteraard kan niet alles uit een jaarverslag afgeleid worden. Dit is iets wat wel op de agenda staat, 

maar het belangrijkst is wat er in de praktijk aan wordt gedaan. Nu kan ik daar niet veel over zeggen. 

Daarnaast is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zeker een issue. Het werk is helemaal gericht op 

het uitvoeren van een publieke taak die bijdraagt aan de samenleving. Dit is het sociale aspect van MVO 

(people) Toch is er in het jaarverslag nauwelijks iets terug te zien over maatregelen voor het milieu 

(planet). Het kunnen dingen zijn als het verbruik van papier, scheiding van afval of spaarzaam zijn met 

energie.  
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