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DE ONTBREKENDE SCHAKEL IN HET REALISEREN VAN
EEN KLANTGEDREVEN ORGANISATIE: SYSTEMATISCHE
BESLUITVORMING IN MANAGEMENTTEAMS!
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SAMENVATTING
Bijna alle organisaties willen de klant nog veel meer centraal stellen. Eigenlijk niets nieuws
onder de zon, want het vraagstuk om de klant systematisch in denken en doen binnen te
halen blijkt ieder keer weer een taai en al veel langer bestaand vraagstuk. Een meer
klantgedreven onderneming realiseren wordt vaak in de vorm van grootschalige
programma’s en projecten gegoten. Essentieel, maar toch blijkt dit in de praktijk niet
voldoende te zijn om patroondoorbrekende resultaten te realiseren. Er ontbreekt dan ook
een belangrijke schakel die vaak over het hoofd wordt gezien: de klant systematisch en
consequent centraal stellen in de frequent terugkerende gezamenlijke visie en
besluitvorming rond de diverse managementtafels na het eenmaal vaststellen van de
strategische intentie om de klant centraal te stellen.
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De klant krijgt een steeds belangrijkere plek in Boardrooms.
Klantgedrevenheid centraal stellen, echte klantfocus realiseren, de klant centraal (gaan) stellen, ‘the voice
of the customer’ binnenhalen, zomaar een kleine selectie van overeenkomstige speerpunten uit een
aantal ondernemingsstrategieën en businessplannen die ik de afgelopen periode weer onder ogen kreeg
in mijn adviespraktijk. De meeste organisaties willen de klant dan ook een belangrijke (virtuele) plek
geven in de Boardroom. En daar staan zij overigens niet alleen in. Volgens het laatste CEO onderzoek1 is
maar liefst 55 procent van de CEO’s van mening dat de stem van de klant, na de input door het eigen
directieteam een tweede en dus zeer belangrijke plaats in de formulering van de ondernemingsstrategie
inneemt. Een stem die volgens CEO’s zelfs nog iets belangrijker is dan die van de RvC. Opmerkelijk is
verder het geringe belang dat toegekend wordt aan de input door het eigen senior management. Er is dus
nog wat werk aan de winkel op het gebied van participatieve strategievorming met daadwerkelijke
inschakeling van de al in de organisatie aanwezige ‘brains’, zou je zo op het eerste gezicht zeggen.

Afbeelding 1 Belang van input door betrokkenen in de strategieformulering\ brongegevens: CEO Insights Study IBM 2014\
Visual door Vision and Decision B.V.

1

CEO insights from the global C-suite study 2014. IBM institute for business value.
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De klant wordt vaak een programma of een project.
De klant centraal stellen wordt vanuit de eenmaal geformuleerde strategie in de praktijk vaak
vormgegeven door een of meerdere projecten of veranderprogramma’s te starten die als doel hebben om
bijvoorbeeld de serviceketen door te lichten, customer journey’s in kaart te brengen en te optimaliseren,
bedieningsconcepten te (her)ontwerpen en te innoveren met behulp van co-creatie met de klant.
Grootschalige, stevig gepositioneerde veranderprogramma’s worden gestart om mensen die in de frontoffice werken nog klantgerichter te laten werken. Een dergelijke portfolio aan veranderprogramma’s en
initiatieven wordt zorgvuldig ontworpen, begeleid en gemanaged en wordt in de meeste gevallen vanuit
het hoogste niveau in de organisatie aangestuurd. Maar op de een of andere manier leiden al die
initiatieven bij elkaar opgeteld nog niet tot het echt gewenste resultaat: de realisatie van een
daadwerkelijk klantgedreven onderneming met klanten die zich als ‘promotors’ gedragen, zich vertalend
in een helder te constateren stijging van marktaandeel, ‘share of wallet2’ en Net Promotor Score (NPS)3.
Waar is versnelling in het te bereiken resultaat om een klantgedreven organisatie te worden dan verder
nog realiseerbaar? Aan welke knoppen moet er dan nog meer gedraaid worden?

Zo had een middelgrote verzekeraar niet alleen de customer journey’s voor de meest gezichtsbepalende
diensten in beeld gebracht maar ook tegelijkertijd een grootschalig veranderprogramma ingezet om de
klantfocus nu echt in het DNA van de organisatie te krijgen. Twee jaar daarvoor was ook al een
programma ‘De klant op 1’ gestart. De opeenvolgende initiatieven hadden tot dan toe echter nog niet het
beoogde resultaat laten zien. Pas na een intensieve patroondoorbrekende tweedaagse Strategische
Conversatie Sessie met het Managementteam werd het iedereen duidelijk dat er ook nog aan andere
knoppen gedraaid moest worden.

2 Aandeel van de totale bestedingen door de consument in de categorie waarin de onderneming actief is.
3 NPS: Net Promotor Score. Het netto resultaat van de promotors en de detractors.
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Zet je als organisatie wel voldoende regie op
managementbeslissingen die cruciaal zijn vanuit klantfocus?
De klant centraal stellen in strategieformulering en het vervolgens ontwerpen en managen van
klantgedreven veranderprogramma’s blijkt echt essentieel voor succes te zijn. Maar daarmee is de kous
echter nog lang niet af. Programma’s en verbeterinitiatieven vormen immers maar een deel van de harde
werkelijkheid in een organisatie. Strategie en veranderprogramma’s dekken met elkaar naar alle
waarschijnlijkheid nog geen 20 procent van de gewenste verandering naar een echt klantgerichte
organisatie. De klant systematisch centraal stellen in de frequent terugkerende gezamenlijke visie en
besluitvorming rond de diverse managementtafels na het eenmaal vaststellen van de strategische richting
vormt dan ook de ontbrekende schakel in het realiseren van een echt klantgedreven organisatie. Bijna 80
procent van het management is immers de mening toegedaan dat (strategische) doelstellingen niet
worden gehaald als gevolg van niet adequate besluitvorming4. De inhoud, de kwaliteit en de snelheid van
klantgedreven gezamenlijke besluitvorming binnen managementteams zichtbaar maken, systematisch
verbeteren en met elkaar verbinden vormt dan ook een belangrijke accelerator voor het realiseren van
een onderneming waarin de klantbehoefte daadwerkelijk centraal staat en dit zichtbaar wordt in concrete
resultaten.

Een interviewronde, een online onderzoek, twee workshops en een analyse van MT-verslagen waren voor
de verzekeraar voldoende om een helder beeld te krijgen van de voor klantfocus essentiële beslissingen en
de mate waarin managementteams ook echt systematisch vanuit klantfocus die beslissingen namen. Het
beeld was, niet zo verrassend, niet erg rooskleurig en opende velen rond de managementtafels de ogen.

4 Problem Solving and Decision Making. Kepner and Tregoe.
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Gezamenlijke besluitvorming in managementteams vanuit de klant
systematisch organiseren.
Om klantgedreven visie- en besluitvorming te realiseren is een systematisch aanpak noodzakelijk van de
gezamenlijke managementbesluitvorming. Systematisch omdat besluitvorming vanuit klantfocus niet
voor iedereen vanaf het begin al automatisch onderdeel uitmaakt van het beschikbare
besluitvormingsrepertoire. Gezamenlijk omdat de impact van gezamenlijke beslissingen het groots is en
beslissingen met impact nu eenmaal automatisch op de MT tafel verschijnen. (Shell geeft aan dat ‘goede
managementbeslissingen gezamenlijke managementbeslissingen zijn en individuele beslissingen een gemiste
kans’).
Managementteams kunnen door een goed ontworpen en bij het eigen DNA passende systematische
aanpak te kiezen meters maken in klantgerichte besluitvorming. Een systematische aanpak die altijd op
maat wordt ontworpen maar vaak uit de drie volgende stappen bestaat:
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Stap 1. De basis.
Inzicht krijgen in de eigen preferente besluitvormingsstijlen, die van de organisatie in totaliteit,
de diversiteit en aansluiting op elkaars beslisstijlen en de mate waarin managementteams nu al in staat
zijn om de ‘voice of the customer’ systematisch tot leven te brengen en te houden. Teamleden houden
elkaar op deze manier op een transparante manier systematisch bij de les.

Stap 2. Klantgerichte besluitvormingscompetenties ontwikkelen.
Besluitvormings-competenties om de klant centraal te stellen zullen verder moeten worden uitgedaagd
(eendimensionale besluitvorming komt helaas vaker voor dan wij zouden denken) en gezamenlijk moeten
worden ontwikkeld, systematisch getraind en in lijn met elkaar gebracht met gebruik van specifiek
daarvoor ontwikkelde ‘tooling’. Te ontwikkelen ‘Buyer Persona’s’5 en de Waardepropositie6 van de
organisatie staan hierbij centraal als constant referentiepunt bij het nemen van gezamenlijke
managementbeslissingen met impact op de strategische intentie om de klant centraal te stellen.

Stap 3. Verankeren.
Door vervolgens zorg te dragen voor systematische verankering door herhaling en inbedding in de
structuur, bijvoorbeeld door elk kwartaal met elkaar de voor klantfocus impactvolle beslissingen in
samenhang met elkaar te reviewen, wordt een constante stroom van zorgvuldig op elkaar afgestemde
klantgedreven besluitvorming gerealiseerd met als resultaat een onderneming waarin de klant
daadwerkelijk centraal staat!

Voor de verzekeraar was het al na afronding van stap 1 klip en klaar dat er wel in woord vanuit
klantfocus werd besloten, maar dat de realiteit toch echt anders was. Door rigide toezicht, het parkeren
van de klant in ‘dedicated’ veranderprojecten en de strikt rationele, eenvormige besluitvormingsstijl, was
de gezamenlijke besluitvorming voor meer dan 90 procent te typeren als gericht op risicoreductie.

Door klantgedreven visie en besluitvorming rond de managementtafel systematisch op te pakken, wordt
de ontbrekende schakel in de realisatie van een echt klantgedreven organisatie dan ook ingevuld.

5 Een Buyer Persona is een aansprekend profiel van een voorbeeldkoper.
6 Waardepropositie: de voordelen die de klant mag verwachten van de producten en diensten die aangeboden
worden door de onderneming.
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Dit White Paper is tevens gepubliceerd op ManagementSite.nl onder de titel “De ontbrekende schakel in
de realisatie van klantgedreven organisaties” en is daarin een van de meest geraadpleegde artikelen.
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GEÏNTERESSEERD, MEER WETEN?
Neem dan even contact op, dan plannen wij een moment om elkaar te kunnen spreken of
kijken samen naar het plannen een (video) call.
Kijk anders ook nog even op de website van Vision>Decision. Daar wordt verder ingegaan op
effectieve visie- en besluitvormingsprocessen in Strategy & Change, zijn publicaties & tools
beschikbaar en vind je gelijksoortige onderwerpen als de hier geschetste aanpak in het Gamechange blog.
Nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties die zich door Vision>Decision hebben laten
begeleiden in hun ambitie om hun visie en besluitvorming naar het volgende niveau te tillen?
Kijk dan even bij trackrecord op de website.
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Colofon

Dit is een publicatie van Vision and Decision B.V. te Maarssen.

VISION>DECISION HELPT MANAGEMENTTEAMS EN ORGANISATIES OM HET
VERSCHIL IN DE MARKT EN DE ORGANISATIE TE MAKEN: CREATING GAME
CHANGING TEAMS & ORGANIZATIONS.
.

Niet het oplossen van de vraagstukken van gisteren met het denken en het
gereedschap van vandaag, maar het vormgeven van de toekomst met
patroondoorbrekend denken en systematische visie- en besluitvorming staat
hierin centraal.
Vision>Decision is door Frank Groot in 2006 opgericht om organisaties en managers te ondersteunen bij het
realiseren van een organisatie die de regels van het spel herschrijft. Co-makership staat centraal in onze aanpak,
daarom zetten wij interactieve werkvormen in tijdens zorgvuldig ontworpen en geregisseerde workshops als
veranderinstrument. Om voor de organisatie concrete resultaten te behalen combineren wij in onze aanpak altijd
rationaliteit met creativiteit. Rationaliteit levert houvast en richting, creativiteit geeft ruimte om paden te
verkennen die nog niet zijn platgetreden. Die combinatie zorgt voor de mogelijkheid om echt strategisch te kunnen
vernieuwen in de markt en binnen de eigen organisatie. Zo combineren wij bekend terrein met onbekende paden:
de basis voor GameChange.
Wij richten ons bij GameChanging op Decision Makers binnen organisaties: Bestuurders, Directeuren en SeniorManagers die richting kunnen geven aan strategische uitdagingen die voor de toekomst van een organisatie
bepalend zijn.
Dit White Paper is geschreven door Frank Groot. Frank Groot is oprichter en
directeur van Vision>Decision met 25 jaar managementervaring en meer dan
20 jaar advieservaring. Een ervaren adviseur, procesbegeleider, coach en
trainer die weet hoe zorgvuldige voorbereiding en een juiste setting het
verschil kan maken. Hij heeft tot nu toe meer dan 500 workshops in meer dan
70 adviesprojecten op het gebied van change, visievorming, strategie,
business-innovatie, en de verdere professionalisering van managementteams
mogen begeleiden. Faciliterend en adviserend, maar ook duidelijk richting
gevend wanneer een gerichte interventie kan helpen om concrete
eindresultaten te bereiken in boardrooms en daarbuiten.
Frank Groot is bedrijfskundige, een van de 106 door de European Marketing
Certification Foundation (EMCF) gecertificeerde Register Marketeers, gecertificeerd procesbegeleider van
innovatieprocessen, gecertificeerd NLP-Mastercoach, gecertificeerd MBTI-coach en gecertificeerd
intervisiebegeleider.
Vision and Decision B.V.
Buitenweg 34
3602 PS Maarssen
Telefoon: 0346-215482
Mobiel: 06 413 41530
frank.groot@visiondecision.nl
Skype: visiondecision
Twitter: @FrankNMGroot
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De modellen, de fasering en de aanpak die in dit document worden beschreven, zijn intellectueel eigendom van
Vision and Decision B.V. en mogen niet zonder toestemming in welke vorm dan ook worden gebruikt, toegepast
of gepubliceerd worden, in het geheel of in delen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vision
and Decision B.V. te Maarssen.
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