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Stel dat u klant was van uw eigen 
organisatie

Over het herdefiniëren van dienstverlening vanuit klantperspectief 
door Wouter Sleyffers, Berend Buys Ballot en Patrick Jansen



De tijd is gekomen om te stoppen 
met analyseren, becommentariëren 
en het schrijven van rapporten over 
de tekortkomingen van de jeugdzorg 
in Nederland. We weten dat er 
sprake is van overmatige bureau-
cratie die resulteert in regeldruk 
op de werkvloer. En we weten dat 
hulpverleners het gevoel hebben 
dat zij door de opeenstapeling van 
nieuwe regels steeds verder van de 
klant verwijderd raken. Veelal wordt 
de oplossing voor deze problemen 
gezocht in de herinrichting van het 
stelsel en de heersende wet- en de 
regelgeving. Maar moeten we hier op 
wachten, kunnen organisaties in de 
jeugdzorg zelf het verschil maken?

Een grote aanbieder van jeugdzorg 
en speciaal onderwijs in Nederland 
heeft zich ten doel gesteld om de 
klant weer centraal te stellen. Dit 
betekent dat het hulpverlenings-
proces waar mogelijk wordt ontdaan 
van handelingen die geen waarde 
hebben voor de klant. Hulpverleners 
zijn uitgedaagd om de organisatie 
vanuit de ogen van de klant te be- 
kijken door de “Customer Journey”, 
de klantervaring uit te tekenen. 
Daarbij namen ze de ervaring van 
de klant als uitgangspunt en niet de 
regels en bestaande procedures.

Steeds minder tijd voor de 
klanten
De Raad van Bestuur van de 
klantorganisatie heeft een onderzoek 
laten uitvoeren naar de tijdbesteding 
van haar hulpverleners. Hieruit is 
gebleken dat de verhouding directe 
tijd (direct klantcontact aangevuld 
met handelingen die een directe 
relatie hebben met dit klantcontact) 
en indirecte tijd (handelingen zonder 
directe relatie met een klant) in de 
loop der jaren is verslechterd. Dit 
alles gaat ten koste van de kwaliteit 
van de zorg en daarmee ten koste van 
de waarde voor de klant, de kinderen 
en gezinnen die ondersteuning 
nodig hebben bij het opgroeien en 
ontwikkelen. In de toekomst worden 
nieuwe vormen van prestatie-
bekostiging geïntroduceerd, waarbij 
jeugdzorgaanbieders in toenemende 
mate op productiviteit worden 
afgerekend. Dit vormt een tweede 
belangrijke drijfveer om de niet 
direct klantgebonden handeling terug 
te brengen tot een aanvaardbaar 
niveau.

De klantervaring centraal
Capgemini Consulting heeft een in 
verre mate gestandaardiseerde aan-
pak ontwikkeld om de klantwaarde 
te inventariseren. Met een gemengde 
groep medewerkers (dwarsdoor-
snede van de organisatie) zijn in drie 

Figuur 1: Voorbeeld Customer Journey van een bezoeker aan een pretpark



bijeenkomsten enkele kernprocessen 
herontworpen vanuit het perspectief 
van de klant. 

De kern van de aanpak is het beant-
woorden van vier vragen: 

1. Wat ervaart de klant als hij/zij de 
ervaringsketen van de organisatie 
doorloopt? (De klant ziet..) ;

2. Wat zijn de behoeften van klanten 
in elke fase van de ervaringsketen? 
(De klant wil….) ;

3. Welke ervaring willen we de klant 
geven? (De organisatie biedt…) ;

4. Hoe gaan we deze ervaring inrich-
ten? (De organisatie gaat ver-
beteren…).

 
Om klantgericht denken onder 
medewerkers te stimuleren is gebruik 
gemaakt van een metafoor. In de 
eerste bijeenkomsten zijn alle aan-
wezigen uitgedaagd om hun organi-
satie te vergelijken met de “drive-in” 
van een bekend fastfood restaurant.

Het gebruik van deze metafoor werkt 
confronterend en stuit soms op 
weerstand bij de werkgroep deelne-
mers. Hulpverlening is immers geen 
fastfood. Maar de waarde van de 
metafoor, als geheel andere kijk op 
de eigen organisatie, stond tijdens het 
proces nooit ter discussie. De meta-
foor laat zien dat het kennen van de 
klantervaring zowel voordelen biedt 
voor de klant als voor de organisatie. 
Medewerkers bediscussiëren de ver-
schillende fases van de klantroute. In 
alle fases spelen de vijf beoordelings-
factoren toegankelijkheid, service, 
binding, kwaliteit en prijs een rol. 

Wanneer deze beoordelingsfactoren 
worden toegepast en het dienst-
verleningsproces in kaart wordt 
gebracht dan valt op dat:

 � De eigen organisatie toegankelijker 
kan zijn door proactief veel meer 
informatie te geven op bijvoorbeeld 
een website en cliënten als (poten-
tiële) klanten te benaderen;

 � De service beter kan door klanten 

te ondersteunen tijdens intake en 
zorgverlening en de hoeveelheid 
formulieren en papierwerk te bun-
delen en te beperken;

 � De binding met klanten verbeterd 
kan worden door één aanspreek-
punt aan te wijzen die de klant 
kent en begeleidt van begin tot 
eind; 

 � De prijs, in de vorm van de moeite 
die klanten moeten doen om hun 
wensen in vervulling te zien gaan, 
verlaagd kan worden (door infor-
matie te hergebruiken);

 � De kwaliteit verbeterd kan worden 
door te focussen op processtappen 
die echt waarde toevoegen voor de 
klant.

Pak de kansen
Weten waar je verbeteringen 
kunt realiseren, is pas het begin. 
Het implementeren van deze 
verbeteringen is minstens zo 
belangrijk. Met behulp van de 
principes van BeLean™ is het intake- 
proces voor nieuwe cliënten door 
de werkgroep opnieuw ingericht. 
BeLean™ is een methodiek die 
ontwikkeld is om bedrijfsprocessen 
te optimaliseren, zonder daarbij 
de individuele maat van de klant 
te verliezen. Bij elke handeling of 
processtap staat de vraag centraal 
of deze waarde toevoegt voor de 
klant. U kunt zich voorstellen dat 
vergadermomenten, overdracht, 

Wat is de overeenkomst tussen de Jeugdzorg en een “drive-in” van een 
fastfood restaurant?

De stappen die een cliënt in het contact met een zorginstelling doorloopt 
verschillen weinig van een drive-in van een fastfood restaurant. 
Informeren, kiezen, bestellen, wachten, ontvangen en consumeren vormen 
in beide gevallen de belangrijkste stappen met elk eigen klantbehoeften. 

Klanten in de jeugdzorg moeten veel formulieren invullen en spreken 
met vijf, tot soms wel acht, hulpverleners tijdens het intakeproces (de 
bestelling). Als een “drive-in” georganiseerd zou zijn als een jeugd-
zorginstelling zou de klantervaring er als volgt uitzien: 

Het “drive-in” restaurant biedt u vooraf geen keuze mogelijkheden, maar 
vraagt om tijdens de bestelling uit de auto te stappen en mee te lopen 
door de keuken. Op momenten dat het vijfkoppige personeel tijd heeft, 
kunt u met elk van hen afstemmen hoe het deel van de maaltijd dat zij 
bereiden (broodje, uien, friet, frisdrank en verpakking) eruit moet komen 
te zien. Vervolgens mag u doorrijden naar de parkeerplaats waar u 
eigenlijk geen idee heeft hoe lang u moet wachten voordat u de bestelling 
ontvangt. Vanuit het oogpunt van het restaurant krijgt u precies wat u 
nodig heeft, al is de onderlinge coördinatie in de keuken erg lastig en 
vraagt het veel overleg. Vanuit uw oogpunt heeft u hemel en aarde moeten 
bewegen voordat u eindelijk weet wat u kan verwachten, duurde het erg 
lang en staat er achter uw auto inmiddels een enorme rij klanten die ook 
nog de keuken in moeten. 

In een normale “drive-in” is men georganiseerd rondom de ervaring die de 
klant het liefst doorloopt. De keuzes zijn helder aangegeven,  de rij voor 
de bestelling is kort en de rij voor de ontvangst langer. Waarom? Omdat 
wachten terwijl je weet dat er aan jouw bestelling gewerkt wordt minder 
vervelend is. Daarnaast biedt het de keuken de kans om bijvoorbeeld 
betalingen af te handelen en zelf de bestellingen slim te combineren. 
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diagnosestelling, dossiervorming 
en informatieregistratie vanuit het 
perspectief van de klant weinig 
directe waarde toevoegen. De voor-
gestelde vereenvoudigingen hebben 
een aanzienlijke tijdsbesparing tot 
gevolg. De klantorganisatie heeft 
het voornemen om ook de samen-
werking en informatie uitwisseling 
met Bureau Jeugdzorg te verbeteren 
zodat voor een cliënten één vloeiend 
proces ontstaat.

In de uitvoering van de pleegzorg 
is met behulp van bedrijfskundige 
analyse aangetoond dat met een 
aantal beperkte interventies, gericht 
op het verhogen van de retentie van 
pleegouders en het vergroten van de 
instroom van pleegouders, veel frictie 
in het plaatsingsproces kan worden 
weggenomen. 

Door met enige overcapaciteit te 
werken (meer beschikbare pleeg-
ouders dan geplaatste jongeren) 
wordt winst geboekt voor zowel 
het kind (minder kortdurende 
plaatsingen en overplaatsingen), 
de pleegouders (minder onnodige 
tijdelijke en spoedplaatsingen) en de 
medewerkers (minder werk in het 
plaatsingsproces doordat voor één 
kind het plaatsingsproces in principe 
maar één keer hoeft te worden 
doorlopen).

Elimineer verspilling!
Centraal in deze aanpak staat 
niet alleen de klant maar ook de 
medewerker. Gezinsbegeleiders, 
gedragswetenschappers, teamleiders 
en plaatsingcoördinatoren hebben 
in korte tijd een analyse gemaakt 
en verbetervoorstellen opgesteld. 
Daarbij zijn zij tevens de ambassa-
deurs geworden van een andere ma-
nier van denken. Illustratief hiervoor 
is het verzoek van het management-
team om in de eindrapportage naast 
de resultaten een expliciete weergave 
van het proces in de werkgroepen op 
te nemen. 

In dit project is duidelijk geworden 
dat er in de jeugdzorg veel winst 
behaald kan worden in termen van 
toegankelijkheid, service, binding 
met de klant, kwaliteit en prijs door 
de klantervaring centraal te stel-
len. In gesprekken met jongeren 
en hun ouders blijft men toetsen 
of de ingezette verbeteringen ook 
het gewenste effect hebben voor 
de klanten. Door klantwensen te 
vertalen naar verbeterinitiatieven 
zijn concrete en eenvoudige proces-
aanpassingen gerealiseerd die direct 
effect hebben op de klantervaring. 

Hiermee blijkt dat de weg naar 
een doelgerichte en slagvaardige 
jeugdzorg niet per definitie begint 
bij stelselherziening, regeldruk 
verlichting of ICT innovatie, maar bij 
de werknemers die elke dag in direct 
contact staan met de klant. Als we 
in de jeugdzorg onze energie steken 
in innovatie op dit vlak, dan ervaren 
jongeren, ouders en hulpverleners het 
directe resultaat. 


