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HOOFDSTUK 5.1.

TAAKGEBIED GEBRUIKERSONDERSTEUNING

Gebruikersondersteuning ondersteunt gebruikers bij het juiste gebruik van
computertechnologie in hun werk. Onder ‘gebruikers’ verstaan we iedereen die
computertechnologie in de organisatie gebruikt. Ook managers zijn in dit opzicht dus
‘gewone’ gebruikers.
Veel medewerkers gebruiken computertechnologie als integraal onderdeel in hun werk en
dat verloopt helaas niet altijd even soepel. Om allerlei redenen kunnen er obstakels
ontstaan waardoor gebruikers hulp nodig hebben. Van gebruikers mag worden verwacht
dat zij wanneer nodig hulp inroepen. Het is echter geen uitzondering dat er geen hulpvraag
komt, terwijl er talloze verbeteringen in de uitvoering van het werk mogelijk zijn. Wanneer
een gebruiker bepaalde functionaliteiten niet kent zal hij/zij deze ook niet gebruiken. Dit
taakgebied heeft daarom naast een reactieve ook een proactieve component en een
duidelijke link met het taakgebied Educatie.

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK
Het taakgebied Gebruikersondersteuning maakt deel uit van het taakcluster Operationeel
support:

DEFINITIES
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De in het taakgebied Gebruikersondersteuning gebruikte definities die nog niet eerder
besproken zijn, worden hierna toegelicht.
Definitie issue
Een issue is een situatie in een bedrijfsproces die het juiste verloop van werkzaamheden
bedreigt of belemmert. Het kan dan gaan om:
• een functionele of technische fout;
• een vraag: ‘Hoe kan ik ...’;
• een service request: ‘Ik heb tijdelijk iets (anders) nodig’;
• een klacht over het functioneren van de supportorganisatie.
Een issue kan ook een wijziging betreffen, maar dat wordt in Change support verder
behandeld; Gebruikersondersteuning betreft uitsluitend de bestaande bedrijfsprocessen en
systemen.
Een issue kan worden geïnitieerd door een gebruiker, een manager, een medewerker van
functioneel support zelf, medewerkers van infra- en applicatiesupport, een externe
leverancier of bijvoorbeeld een monitoringsysteem. De bronnen van issues zijn dus divers,
maar dat maakt voor de verdere afhandeling ervan geen verschil.
Definitie vraag
Ondervindt een gebruiker belemmeringen in het werk doordat hij/zij iets niet weet of kan,
dan spreken we van een vraag. De meest voorkomende vraag begint met: ‘Hoe kan ik …’.
Gezien vanuit het bedrijfsproces is een dergelijke kwestie net zo belemmerend als een
fout.
Definitie fout
Een fout is een degradatie van functionaliteit: iets werkt niet zoals is afgesproken. Een fout
kan zowel technisch als functioneel van aard zijn. Wanneer een systeem wel conform
afspraken werkt, maar er behoefte is aan aanpassing, spreken we van een wijziging.
Wijzigingen worden behandeld in het taakcluster Change support.
Definitie service request
Een service request is een aanvraag voor het uitvoeren van extra werkzaamheden, het ter
beschikking stellen van extra spullen, etc. Zo kan een school in de examenperiode tijdelijk
behoefte hebben aan extra faciliteiten. Deze behoeften worden deels door de infra- en
applicatiesupportgroep of de leverancier ingevuld. Ook aan functioneel support kunnen
meer diensten worden gevraagd zoals tijdelijk meer of betere ondersteuning.
Definitie klacht
Een klacht betreft een door gebruikers ervaren onvoldoende functioneren van de
supportorganisatie (functioneel, applicatie- en infrasupport). Bijvoorbeeld de
klantgerichtheid of de manier waarop wordt gecommuniceerd kan klachten opleveren.
Definitie compliment
Een compliment betreft een door gebruikers geuite lovende reactie over het boven
verwachting functioneren van de supportorganisatie (functioneel, applicatie- en
infrasupport) of de door hen geleverde producten of diensten.
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DOEL VAN DIT TAAKGEBIED
Het doel van gebruikersondersteuning ervoor zorg te dragen dat gebruikers zoveel
mogelijk ongestoord kunnen werken. Dit wordt gerealiseerd door het conform afspraken
afhandelen van issues en het wanneer mogelijk voorkomen van nieuwe, soortgelijke
issues. Het betekent dat fouten moeten worden hersteld, vragen beantwoord, service
requests uitgevoerd en klachten opgelost binnen de afgesproken termijnen,
kwaliteitsnormen en kosten. De operationele computertechnologie functioneert binnen het
bedrijfsproces op het vereiste niveau of andersom geredeneerd: het aantal fouten en de
gevolgen daarvan liggen op een acceptabel niveau.
Het correct afhandelen van functionele vragen leidt ertoe dat gebruikers op de juiste
manier kunnen werken met het bestaande systeem. Het conform afspraken afhandelen
van fouten in computersystemen (hard- en software) leidt tot het minimaliseren van
schade. Indien nodig worden vervolgacties geïnitieerd (en eventueel uitgevoerd in andere
taakgebieden) om in het vervolg soortgelijke fouten te voorkomen.
Uiteindelijk is voor het management oninteressant welke issues zich hebben voorgedaan.
Wel interessant is in hoeverre bedrijfsprocessen en werknemers ongestoord hebben
gefunctioneerd en in de toekomst kunnen blijven functioneren.

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT?
De volgende indicatoren zijn van belang om te kunnen bepalen of bovenstaand doel is
bereikt:
▪ Gebruikers hebben > 99% van de totale werktijd kunnen werken zonder dat er
fouten optraden of er zich vragen voordeden.
▪ Alle issues zijn conform afspraken afgehandeld.
▪ Het aantal terugkerende issues is < 5% van het totale aantal opgetreden issues.
▪ In het kader van voortdurende verbetering is het aantal issues gedaald, vergeleken
met de voorgaande periode, tenzij er bijzondere redenen zijn zoals de invoering
van een nieuwe functionaliteit of het bereiken van het optimum (zie volgende punt).
▪ Er is sprake van een optimum. De gezamenlijke kosten van issue-afhandeling en
productiviteitsverlies aan de gebruikerszijde zijn niet verder te verminderen door
zorgvuldiger uitvoering van wijzigingen (in samenwerking met taakcluster Change
support) of verhoging van het kennisniveau/de zelfredzaamheid van de gebruikers
(in samenwerking met taakgebied Educatie).
▪ Het aantal vragen dat heeft geleid tot verbetering van het bedrijfsproces, het
systeem en de zelfredzaamheid van gebruikers, vergeleken met de voorgaande
periode.
▪ Het aantal klachten ligt op of onder de norm en vertoont ook geen opgaande trend.
Input die hiervoor als basis kan dienen:
▪ Aantal vragen/fouten/klachten (nieuw, opgelost, openstaand) per periode, per
gebruikersgroep, per systeem.
▪ Aantal terugkerende issues.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aantal issues afgehandeld binnen afspraken, functioneel of hiërarchisch geëscaleerd
of met gewijzigde afspraken.
Directe en indirecte kosten veroorzaakt door vragen, fouten en klachten.
Bestede uren/kosten voor oplossing van vragen, fouten en klachten.
Kosten die zijn voorkomen doordat fouten structureel zijn opgelost.
Aantal fouten/vragen/klachten first time solved.
Aantal vragen/fouten/klachten met oplossing dat nieuwe vragen/fouten/klachten
veroorzaakt.
Aantal vragen dat eerder is voorgekomen maar opnieuw wordt gesteld.
Aantal terugkerende fouten/klachten.

INTERMEZZO: WAAROM GESTRUCTUREERD WERKEN AAN VRAAGEN FOUTVERMINDERING?
De taken in dit taakgebied zijn heel bekend en ook in andere modellen zoals ITIL en BiSL
terug te vinden. Het belangrijkste verschil dat MCTL kent ten opzichte van die andere
modellen is de grote nadruk op preventie: hoe voorkom je dat een vraag of fout nogmaals
optreedt? Deze preventieve insteek veroorzaakt in de afhandeling van vragen en fouten
aanvankelijk meer werk. Het zal duidelijk zijn dat dit een investering in de toekomst is die
ruimschoots wordt terugverdiend. Het is echter niet alleen een kwestie van investering
versus kostenbesparing. Wanneer niet structureel wordt gewerkt aan vraag- en
foutvermindering ontstaat het volgende effect:

Mettertijd zal steeds meer capaciteit besteed moeten worden aan het afhandelen van
vragen en fouten. Dat leidt ertoe dat deze afhandeling zoveel capaciteit zal gaan vergen,
dat er weinig ruimte overblijft om structureel te werken aan vraag- en foutvermindering.
De managementverzuchting.
‘Toen we omkwamen in de fouten en dus hard moesten werken aan het structureel
terugbrengen ervan, hadden we daarvoor geen tijd. En nu we eindelijk wel tijd
hebben, is het niet meer nodig.’
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Eenmaal beland in de neergaande spiraal waarbij steeds meer fouten optreden
ontstaat de neiging ze steeds sneller op te lossen, met nog meer fouten tot gevolg.
Dan is het bijna onmogelijk dat ten goede te keren.
Bij het structureel werken aan vraag- en foutvermindering ontstaat in theorie dit schema:

In de praktijk zal een zaagtand-effect ontstaan, ook bij een gestructureerde aanpak van
vraag- en foutvermindering. Dat wordt met name veroorzaakt door het introduceren van
nieuwe, en het aanpassen van bestaande systemen. Beide veroorzaken doorgaans
(nieuwe) vragen en fouten. Het schema gaat er dan als volgt uitzien:

Gecombineerd met het tweede schema leidt dit dan tot het volgende totaal:
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Conclusie: zelfs met structureel werken aan vraag- en foutvermindering zal de hoeveelheid
benodigde capaciteit uiteindelijk niet structureel meer afnemen, maar zich op een bepaald
(en hopelijk acceptabel) niveau stabiliseren.
De luchtvaart
Hét voorbeeld van succes door gestructureerd werken aan foutvermindering komt
uit de luchtvaart. Door bij elke fout niet te zoeken naar een zondebok maar naar
de oorzaak en vervolgens naar mogelijkheden om herhaling ervan te voorkomen is
vliegen extreem veilig geworden. En zijn de kosten opgelopen? Integendeel;
vliegen is in de loop der jaren juist steeds goedkoper geworden. Een
navolgenswaardig voorbeeld.
Een schema wat heel aardig weergeeft wat er gaat gebeuren als u hiermee aan de slag
gaat is:

Het schema illustreert dat de overgang van reactief naar proactief werken in eerste
instantie capaciteit kost. Op lange termijn zal (wat) meer capaciteit benodigd zijn voor het
proactieve gedeelte, terwijl het reactieve gedeelte wordt geminimaliseerd. Reactief werken
zal nooit helemaal verdwijnen, net zoals de brandweer altijd branden zal blijven blussen.

TAKEN
De taken in dit taakgebied zijn de navolgende:
1.
2.
3.
4.

Afhandelen
Afhandelen
Afhandelen
Afhandelen

van
van
van
van

vragen;
fouten;
zeer ernstige fouten (crisisprocedure);
service requests;
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5. Afhandelen van klachten;
6. Afhandelen van complimenten.
De taken worden hierna uitgewerkt.

1. AFHANDELEN VAN VRAGEN
Schematisch ziet het afhandelen van vragen er als volgt uit:

Input
De input is een issue van het type vraag vanuit de gebruiker.
Activiteiten
De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:
1. Registratie en intake
Een issue komt in principe altijd terecht bij de key-user die als lokaal aanspreekpunt
fungeert voor alle kwesties rondom inzet van computertechnologie op de werkvloer. Men
kan ervoor kiezen het eerste contact via de Service Desk te laten lopen. Wel betreft het
hier functionele, inhoudelijke kwesties waarbij een lokaal steunpunt gewaardeerd wordt.
Issues kunnen binnenkomen via telefoon, fax, e-mail, webformulier, social media of
mondeling contact, afhankelijk van de geboden mogelijkheden van de organisatie. Het
verdient aanbeveling het aantal mogelijkheden niet al te zeer te beperken.
Allereerst wordt het issue geregistreerd. Zo kan men een controle op de uitvoering doen
(voortgangsbewaking), achteraf de gestelde vragen analyseren en een en ander nazoeken.
In de intake wordt de vraag verhelderd en compleet gemaakt. Tot slot wordt in de intake
ook de prioriteit bepaald. Bij issues van het type vraag is dat veelal geen erg ingewikkelde
kwestie omdat het doorgaans alleen de individuele vraagsteller zelf betreft. Bij fouten
kunnen ook collega’s getroffen zijn. Bovendien zijn veel vragen niet urgent en doorgaans
snel en tegen weinig inspanning af te handelen.
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2. Bekende vraag?
Indien een knowledge base ter beschikking staat of mensen met veel kennis als eerste
contactpunt fungeren, wordt beoordeeld of het een reeds bekende vraag met bijbehorend
antwoord betreft. Is dat het geval, dan kan meteen worden doorgegaan naar stap 4.
3. Zelf afhandelen/toewijzen aan collega
Afhankelijk van de vraag, wordt deze afgehandeld door degene die de intake heeft gedaan
of doorgezet naar een collega bij functioneel support of, wanneer zeer specifieke kennis
nodig is, naar infra- of applicatiesupport.
4. Beantwoorden vraag
De vraag wordt beantwoord en het antwoord wordt ook vastgelegd. Na beantwoording van
de vraag wordt gecheckt of het antwoord naar wens is. Eventueel kan hier een nieuw issue
ontstaan, bijvoorbeeld omdat de vraag wel is beantwoord maar meteen een volgende,
andere kwestie oproept. Soms wordt een vraag afgehandeld met een functionele workaround, waardoor een gebruiker door kan met het werk. Achteraf moet dan een definitieve
oplossing worden gedefinieerd, die vrijwel altijd een verandering tot gevolg heeft, veelal
in het bedrijfsproces. Dit wordt dan opgepakt in het taakcluster Change support.
Uitgangspunt bij het beantwoorden van vragen is vergroting van de zelfredzaamheid. De
vraag wordt op een zodanige manier beantwoord, dat de gebruiker het in een eventueel
volgend geval ook zelf kan oplossen.
5. Kans op herhaling?
Hier schat men in hoeveel kans er is op herhaling van de vraag. Zoals al geschetst bij stap
4 moet elke vraag zo worden beantwoord dat de betreffende gebruiker bij een eventueel
volgende keer zichzelf kan helpen. Het kan echter een vraag betreffen die in de toekomst
ook bij andere gebruikers zou kunnen gaan spelen. Is dat niet het geval, dan volgt stap 7
(afsluiting), anders stap 6.
6. Hoe te voorkomen?
In deze stap bepaalt men hoe kan worden voorkomen dat de betreffende vraag nog eens
moet worden behandeld. Er zijn verschillende opties (zie stap 6). Welke daarvan zijn bij
dit issue van toepassing? Uiteindelijk moet de grootst mogelijke zekerheid bestaan dat met
de gemaakte keuze het beoogde doel wordt bereikt.
7. Aanvullen FAQ, wiki, educatie en/of wijziging initiëren
Deze stap vormt de kern van het proactieve onderdeel van dit proces. In deze stap wordt
bekeken of nu niet alleen de vraagsteller is geholpen, maar in de toekomst ook andere
gebruikers direct, snel en efficiënt kunnen worden geholpen. Te denken valt aan het
bijwerken van een FAQ of wiki op een intranet. Ook kunnen gebruikers worden
gestimuleerd hun kennis en ervaring te delen en elkaar zo te helpen.
Overigens zijn er oplossingen/antwoorden die erg veel inspanning of basiskennis vragen
van een gemiddelde gebruiker. Dan is het verstandiger om bij een volgende keer een keyuser of functioneel specialist in te schakelen om de oplossing te implementeren. Daarnaast
komt het voor dat alleen een key-user en een functioneel specialist iets kunnen oplossen,
omdat ze bijvoorbeeld meer autorisaties hebben. In dit soort situaties kan worden bezien
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of de besloten wiki (o.i.d.), waarin key-users en functioneel specialisten onderling hun
kennis delen, moet worden bijgewerkt.
Voorbeeld bij onderhoud stoomoven
De stoomoven gaf een foutmelding en de monteur die langskwam om dit
verhelpen had deze melding ook nog nooit gezien. Na een paar checks en
aanwijzingen uit de supportdocumentatie liep de monteur vast. Via een laptop
kon de monteur het probleem droppen in de groep van collega’s en al heel snel
kwam de oplossing van een collega die de foutmelding wel al eerder had gezien
en opgelost. Online kon het juiste onderdeel worden besteld, het levertijdstip
bepaald en een nieuwe afspraak ingepland om de reparatie daadwerkelijk uit te
voeren.
Er vindt een check plaats of de gebruiker met het antwoord op de vraag uit de voeten kan.
Soms stellen gebruikers een vraag waaruit blijkt dat ze eigenlijk te weinig basiskennis
bezitten, zodat al snel de volgende vraag zal ontstaan. Het is in dat geval de taak van
degene die de vraag afhandelt de juiste vervolgactie te initiëren richting aanvullende
educatie (zie taakgebied Educatie).
Tot slot ontstaan vragen soms doordat (een onderdeel van) een systeem onlogisch is
opgebouwd, verwarrende termen bevat, te complex is, etc. Dan zorgt het systeem zelf
voor een voortdurende stroom vragen. In dat geval ligt het voor de hand een wijziging van
het systeem te initiëren. Omdat dergelijke aanpassingen een lange doorlooptijd kunnen
hebben, kan het in dit soort gevallen nuttig zijn voor de korte termijn in een FAQ de nodige
hulp op te nemen, zodat het bestaande systeem beter bruikbaar wordt.
Structurele verbetering naar aanleiding van afhandeling functionele vragen.
Voorbeeld: Stel dat 60% van de vragen gaat over twee invoerschermen of over een
bepaalde berekening. In het eerste geval is dat aanleiding voor verbetering van de
vormgeving van de schermen, verandering van de termen, etc. In het tweede geval
kan men de berekening met tussenstappen inzichtelijker maken.
8. Afsluiting
De laatste checks: alles in orde, gebruiker tevreden, activiteiten allemaal voltooid, geen
losse eindjes meer? Het issue wordt gesloten.
Output
De output bestaat uit:
• Beantwoorde functionele vragen;
• Waar mogelijk structurele verbeteringen in de ondersteuning naar gebruikers;
• Wijzigingsvoorstellen voor structurele aanpassing van systemen ter voorkoming van
vragen.
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Alternatief schema
Het is mogelijk een nog sterker focus op preventie te leggen. Het schema gaat er dan als
volgt uitzien:

De activiteiten in dit schema zijn hiervoor al grotendeels beschreven en worden niet
herhaald. Wat dit schema bijzonder maakt is dat bij een binnenkomende vraag deze niet
direct wordt beantwoord, maar eerst de structurele oplossing wordt gecreëerd.
Bijvoorbeeld wordt dus een FAQ aangepast. Vervolgens wordt de indiener van de vraag
naar de geupdate FAQ verwezen. Evenzo kan, bij een vraag waaruit kennisgebrek blijkt,
een opleiding worden georganiseerd. Daarna is vanzelf ook de initiële vraag opgelost.
Groot voordeel van deze werkwijze is dat gegarandeerd de structurele oplossing wordt
gecreëerd, er is simpelweg “geen ontkomen aan”. Gebruikers zullen ook een betere
werkhouding ontwikkelen; bij vragen eerst in een FAQ, wiki, gebruikershandleiding kijken
en dan pas eventueel toch een vraag stellen. Het grootste nadeel is dat de doorlooptijd
voor het beantwoorden van de vraag structureel (fors) langer kan worden.
Vragen/fouten door gebruikers zelf onderling laten oplossen
De zelfredzaamheid van de gebruikersorganisatie kan worden verhoogd door het
kennis- en vaardighedenniveau van de individuele gebruikers te verhogen, maar
ook door de mogelijkheden voor onderlinge hulp in de gebruikersgroep te
vergroten.
In sommige sectoren of omstandigheden is het heel gewoon dat personeel niet
alleen persoonlijk maximaal zelfredzaam is, maar datzelfde ook geldt voor de
groep. Voorbeelden hiervan zijn groepen astronauten die naar een ruimtestation
(en vroeger naar de maan, en over enige tijd naar Mars?) gaan, of groepen
medewerkers die op een boorplatform werken. Hetzelfde principe kan worden
toegepast bij een groep medewerkers binnen een afdeling met specifieke
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werkprocessen: De groep heeft in zijn totaliteit meer kennis en vaardigheden dan
het individu, en daar kan van worden geprofiteerd.
Downside is dat in de praktijk de meest waardevolle medewerkers veel tijd kwijt
zijn aan support van hun collega’s waardoor het eigen werk van die medewerkers
in de knel komt. Door dergelijke medewerkers letterlijk de ruimte te geven in tijd
en faciliteiten kan dat effect worden tegengegaan. Uiteindelijk is doorgroei in een
key-user achtige rol mogelijk.

2. AFHANDELEN VAN FOUTEN
Veel mensen vinden gevoelsmatig dat computertechnologie foutloos moet functioneren.
Rationeel moet echter altijd een afweging worden gemaakt tussen enerzijds de kans op
fouten en de kosten voor foutreductie en anderzijds de systeemherstel– en gevolgkosten
(zoals kosten van stilstand van het bedrijfsproces, imagoschade). In het hierna beschreven
schema ligt de nadruk in eerste instantie op het reactief herstel van geconstateerde fouten
en het beperken van de gevolgen. Voor zover proactieve acties (verbeteringen) nuttig zijn,
worden deze hier wel geïnitieerd maar in Educatie en Change support verder afgehandeld.
Onderstaand schema garandeert dat een geoliede, juiste set activiteiten kan worden
opgestart, zodra een fout aan het licht komt. Natuurlijk moet bij elke fout een
bedrijfseconomische afweging worden gemaakt en zal uiteindelijk niet elke fout worden
opgelost. De oplossing is dan feitelijk: niets doen.
Schematisch ziet het afhandelen van fouten er als volgt uit:
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Input
De input is een issue van het type fout vanuit de gebruiker, een medewerker van een
supportgroep, monitoringsysteem of anderszins.
Activiteiten
De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:
1. Registratie en intake
Een issue komt standaard eerst bij de key-user terecht, die als lokaal contactpunt fungeert
binnen de gebruikersgroep. Evenals bij de afhandeling van vragen, kan worden gekozen
voor een Service Desk als eerste contactpunt.
Allereerst wordt het issue geregistreerd. Zo kan men een controle op de uitvoering doen
(voortgangsbewaking), achteraf de gestelde vragen analyseren en een en ander nazoeken.
In de intake wordt de fout verhelderd, compleet gemaakt en de juiste categorie (netwerk, hardware-, softwarecomponent etc.) toegekend.
Tot slot wordt in de intake ook de prioriteit bepaald. Doorgaans is er een matrix
beschikbaar, aan de hand waarvan de prioriteit objectief kan worden vastgesteld.
Vanzelfsprekend is vanuit de gebruiker gezien de oplossing van zijn fout doorgaans op zijn
minst enigszins belangrijk. Vanuit het bedrijf gezien hoeft dat helemaal niet het geval te
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zijn en kan oplossing van andere fouten veel belangrijker blijken te zijn. De prioriteit wordt
doorgaans vastgesteld aan de hand van:
• impact (doorgaans: aantal getroffen gebruikers) en
• urgentie (hoe snel dient vanuit businessperspectief een oplossing te worden geboden).
Andere factoren die kunnen worden meegewogen zijn bijvoorbeeld:
• Is de fout levensbedreigend?
• Wat is de omvang van de per uur geleden bedrijfsschade?
• Welke imagoschade kunnen we oplopen?

De juiste prioriteitsstelling
Een objectieve prioriteitsstelling is van belang om te voorkomen dat ‘de grootste
schreeuwer’ of het vriendje van de baas altijd als eerste wordt geholpen.
Objectivering kan wel de nodige hobbels met zich meebrengen. Een gebruiker die
een password vergeten is, levert vanuit businessperspectief een niet al te hoge
prioriteit op; het is immers maar één gebruiker. Objectieve prioriteitsstelling kan
dan zomaar een oplostijd van een hele werkdag opleveren. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn?
Om te voorkomen dat ‘zomaar’ allerlei dingen tussendoor gedaan worden (of: een
onterecht hoge prioriteit krijgen) kan men afpreken dat zaken op een gelimiteerde
lijst altijd direct worden afgehandeld. Feitelijk krijgen ze daarmee de hoogste
prioriteit. Wanneer dit voor iedereen geldt, zal niemand erover klagen en iedereen
dit mechanisme op prijs stellen, zodra ze er zelf gebruik van moeten maken.

Triage
In de gezondheidszorg wordt de bepaling van de ernst van een geval aan de hand
van triage gedaan. Op basis van enkele gemeten waarden of waarnemingen wordt
elke patiënt in een bepaalde klasse ingedeeld en aan de hand daarvan eerder of
later behandeld.
Een voorbeeld van een dergelijke indeling is:

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten.
Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij.

Taakgebied Gebruikersondersteuning
V1.19.1

01-02-2019

Pagina 17

MCTL – 5.1. Taakgebied Gebruikersondersteuning v1.19.1

Bron: Wikipedia

2. Bekende fout?
Indien een knowledge base ter beschikking staat of mensen met veel kennis als eerste
contactpunt fungeren, wordt beoordeeld of het een reeds bekende fout met bijbehorende
oplossing betreft. Is dat het geval, dan kan men meteen doorgaan naar stap 7.
3. Zelf afhandelen/toewijzen aan collega
Afhankelijk van de fout wordt deze afgehandeld door degene die de intake heeft gedaan
of doorgezet naar iemand met meer specifieke kennis bij infra-, functioneel of
applicatiesupport. Biedt dat geen soelaas, dan kan worden doorgezet naar de tweede lijn,
zie punt 4 hierna.
4. Zelf afhandelen/toewijzen aan tweede lijn
Indien het niet lukt de fout af te handelen met de medewerkers van infra-, functioneel of
applicatiesupport, kan de tweede lijn worden ingeschakeld. Doorgaans zal deze bestaan
uit leveranciers. Deze leveranciers kunnen op technisch gebied van dienst zijn, maar steeds
vaker ook in functionele zin. Ze vormen hiermee het vangnet voor het interne functionele
support, zoals ze dat al veel langer op technisch gebied doen. Leveranciers hebben meer
klanten, vaak in dezelfde branche. Net als in de techniek, komen op functioneel gebied
diverse vragen en fouten regelmatig voor. Door hun kennis van de hele klantgroep kunnen
leveranciers sommige fouten eenvoudig oplossen. (‘Dit hebben we al bij X meegemaakt en
opgelost; deze oplossing kan ook bij Y werken.’)
5. Inventariseren oplossingen
In deze stap bekijkt men welke oplossingen mogelijk zijn. Vrijwel altijd zijn er meerdere
te vinden. Hoewel de ene oplossing aantrekkelijker kan zijn dan de andere of de
persoonlijke voorkeur van de oplosser heeft, moet elke mogelijke oplossing objectief
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beoordeeld worden. Het is aan te bevelen de gebruiker te betrekken bij de keuze van de
oplossing. Hierdoor ontstaat de noodzaak alle consequenties van de verschillende
oplossingen scherp te hebben. Soms is een tijdelijke oplossing mogelijk (work-around),
zodat een gebruiker kan doorwerken zonder dat de fout structureel is opgelost. Er dient
dan een nieuw issue te worden aangemeld om een definitieve oplossing te (laten) creëren.
6. Keuze oplossing
De keuze voor een bepaalde oplossing wordt vooral bepaald door de consequenties ervan
voor het bedrijfsproces. Hoe eerder een gebruiker weer aan de slag kan en/of hoe minder
negatieve effecten een oplossing heeft op het verdere verloop van het bedrijfsproces, hoe
beter. Infra-, applicatiesupport en leveranciers beïnvloeden de besluitvorming vanwege
voor de gebruiker onzichtbare, maar belangrijke effecten als de nadelen voor de stabiliteit
of het onderhoud van systemen op langere termijn.
7. Toepassen oplossing
De gekozen oplossing wordt toegepast en het resultaat gecontroleerd. Indien het resultaat
niet naar verwachting is, beoordeelt men of de oplossing verkeerd is uitgevoerd dan wel
niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. In het laatste geval moet men terug naar
stap 4 om een andere oplossing te kiezen.
8. Kans op herhaling?
In deze stap wordt bepaald of de fout zich kan herhalen. Veel in de voorgaande stap
toegepaste oplossingen zijn zodanig dat de gemelde fout eenvoudigweg niet meer voor
kán komen. Is dat het geval, dan volgt via stap 10 afsluiting van het issue. Soms echter is
een oplossing gekozen die ervoor zorgt dat de gebruiker weer kan werken, maar die de
fout niet definitief oplost. Dan zijn meteen vervolgstappen nodig om tot een definitieve
oplossing te komen.
9. Onderzoek
In deze stap wordt bepaald hoe men kan voorkomen dat de betreffende fout nog eens
moet worden behandeld. Welke van de in stap 6 behandelde opties zijn bij dit issue van
toepassing? Uiteindelijk is de garantie nodig dat met de gemaakte keuze het beoogde doel
wordt bereikt.
10. Keuze definitieve oplossing
In deze stap wordt de definitieve oplossing bepaald. De opties zijn terug te vinden in stap
11. De gemaakte keuze moet de zekerheid bieden dat de fout zich niet meer voor kan
doen.
11. Educatie en/of wijziging initiëren
Deze stap vormt de kern van het proactieve onderdeel van dit proces. De definitieve
oplossing (waardoor een fout niet meer zal optreden) is hier doorgaans een aanpassing
van het systeem. Deze aanpassing wordt hier uitgewerkt en men initieert passende acties
richting het taakcluster Change support. Soms veroorzaken ook bijvoorbeeld kennisgebrek
en/of te weinig of onjuiste documentatie fouten. Dan moet de definitieve oplossing in het
taakgebied Educatie plaatsvinden. In deze stap vindt dan de initiatie van de benodigde
acties plaats. Het taakgebied Educatie neemt vervolgens de uitvoering daarvan op zich.
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12. Afsluiting
Het uitvoeren van een laatste check: zijn alle activiteiten voltooid, zijn de gebruikers
tevreden? Het issue wordt vervolgens gesloten.
Output
De output wordt gevormd door:
• Opgeloste fouten;
• Het waar nodig initiëren van (aanvullende) educatie van gebruikers;
• Wijzigingsvoorstellen voor structurele aanpassing van systemen ter voorkoming van
fouten.

De business case van het 100% structureel oplossen van fouten (en ook vragen)
In de vliegtuigindustrie is het heel gewoon dat elke fout wordt onderzocht en
maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Zo ook geldt dat voor
de auto-industrie en gezondheidszorg. Logisch: er staan mensenlevens op het spel
en de kosten van fouten kunnen aanzienlijk zijn. Het is echter niet altijd zo
eenvoudig om een business case te maken waarin aantoonbaar de kosten van
reactief brandjes blussen de kosten van structurele oplossingen overstijgen. Soms
is dat ook echt niet het geval; de structurele oplossing is duurder dan in de
komende jaren de incidenten blijven afhandelen. In dat laatste geval kan echter
ook worden gekeken naar imago (hoe straalt een hoog storingsniveau op je af) en
verwachtingspatroon (heel veel apparaten zijn feitelijk heel betrouwbaar; van
koffiezetapparaat tot haarfohn. Waarom zou dat bij computersystemen anders
zijn?). Juist het feit dat in zijn algemeenheid storingen echt de uitzondering zijn,
en niet de regel, zou ertoe moeten leiden dat er voldoende effort in wordt gestoken.

Prioriteit van structurele oplossingen
Wat ook een niet ongewone situatie is dat er in een organisatie voortdurend
gekozen moet worden tussen functionele uitbreidingen die de gebruikers wensen
en het structureel oplossen van calls (en andere beheerwerkzaamheden). Hoewel
de gebruikers zeker een grote stem hebben in de prioriteit is het helemaal niet gek
om een x percentage, bijv. 10% of 20% van elke week/sprint/release te reserveren
voor aanpassingen die vanuit functioneel support worden geïnitieerd.

3. AFHANDELEN VAN ZEER ERNSTIGE FOUTEN (CRISISPROCEDURE)
In aanvulling op het voorgaande, de afhandeling van min of meer ‘normale’ fouten, volgt
hierna een uitwerking van de activiteiten die moeten plaatsvinden bij een zeer ernstige
fout. Vooraf moeten al criteria zijn bepaald op basis waarvan te bepalen is of er sprake is
van een zeer ernstige fout.
2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten.
Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij.

Taakgebied Gebruikersondersteuning
V1.19.1

01-02-2019

Pagina 20

MCTL – 5.1. Taakgebied Gebruikersondersteuning v1.19.1

Schematisch ziet het afhandelen van zeer ernstige fouten er als volgt uit:

Input
De input is een issue van het type zeer ernstige fout. Deze kan afkomstig zijn vanuit de
gebruiker, een medewerker van een supportgroep, monitoringsysteem of anderszins.
Activiteiten
De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:
1. Registratie en intake
Ook een zeer ernstige fout dient te worden geregistreerd. Degene die dat voor zijn rekening
neemt, moet controleren of het inderdaad om een zeer ernstige fout gaat.
2. Samenstellen crisisteam
Voor de afhandeling van zeer ernstige fouten is een crisisteam noodzakelijk. Dat initieert
en coördineert alle activiteiten, zodat de benodigde beslissingen snel genomen kunnen
worden. Het crisisteam bestaat uit inhoudelijk deskundigen en vertegenwoordiging uit het
management. Het is aan te bevelen een vast kernteam te benoemen nog voordat de eerste
zeer ernstige fout zich aandient. Alleen zo kan als dat nodig is snel gereageerd en
gehandeld worden. Zodra de fout zich aandient, kunnen ook anderen worden ingeschakeld,
afhankelijk van de aard van de fout. Stelregel is dat iedereen die in het crisisteam zitting
heeft, al het andere lopende werk naar het tweede plan kan schuiven en dus de volledige
aandacht op het oplossen van de crisis kan richten.
3. Uitzetten acties crisisteam
Het is niet de bedoeling dat het crisisteam alle activiteiten om de zeer ernstige fout op te
lossen zelf gaat uitvoeren. Het team moet daarvoor anderen inschakelen die in dat geval
eveneens hun lopende werk stilleggen.
4. Inventariseren oplossingen
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Mogelijke oplossingen worden geïnventariseerd. Gezien de snelheid waarmee dit gepaard
gaat en gelet op de aard van de fout, dient er extra aandacht te zijn voor de aan de
oplossingen verbonden risico’s. Een van de grootste valkuilen van deze taak is dat een
oplossing de fout blijkt te verergeren in plaats van te verhelpen, waarna nog sneller een
andere oplossing wordt gevonden en toegepast. Zo wordt het risico op een neergaande
spiraal levensgroot. Het stapelen van de ene oplossing op de andere is het recept voor het
creëren van een ramp.
5. Keuze oplossing
In het crisisteam wordt een zo weloverwogen mogelijk besluit genomen om de zeer
ernstige fout op te lossen.
6. Toepassen oplossing
De gekozen oplossing wordt toegepast; waar nodig onderneemt het crisisteam actie om
de uitvoering te bespoedigen. Om risico’s te beperken, streeft men zoveel mogelijk naar
een situatie waarin de oplossing kan worden teruggedraaid, indien het toch niet de juiste
blijkt te zijn. Het resultaat wordt gecontroleerd.
7. Kans op herhaling?
Bekeken wordt hoe groot de kans is op herhaling in combinatie met de gevolgen. Deze
twee samen bepalen het risico. Indien het risico nihil of heel klein is wordt er verder geen
actie ondernomen en doorgegaan met stap 9. Indien het risico als te hoog wordt ingeschat,
volgt stap 8.
8. Change support
In taakcluster Change support wordt een definitieve oplossing uitgewerkt en
geïmplementeerd waardoor de betreffende ernstige fout in de toekomst kan worden
voorkomen.
9. Afsluiting
Het uitvoeren van een laatste check: zijn alle activiteiten voltooid, zijn de gebruikers
tevreden? Het issue wordt vervolgens gesloten.
Output
De output wordt gevormd door:
• Opgeloste zeer ernstige fouten;
• Het initiëren van wijzigingsvoorstellen voor structurele aanpassing van systemen ter
voorkoming van dergelijke fouten.

4. AFHANDELEN VAN SERVICE REQUESTS
Een service request is een aanvraag van een gebruiker om ‘iets’ geleverd te krijgen. Het
kan daarbij gaan om een in de PDC (Product-Diensten-Catalogus) beschreven product of
dienst. In taakgebied Behoeftemanagement wordt uitgebreid ingegaan op het fenomeen
PDC. Die wordt in dat taakgebied onderhouden.
Binnen deze taak vindt dus een deel van de operationele realisatie van de beschreven
producten en diensten plaats. Het hierna beschreven schema is op zichzelf zeker niet
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verrassend. Het is wel belangrijk ernaar te streven service requests zo efficiënt mogelijk
af te handelen. Omdat een fors deel van de service requests tamelijk standaard is, is het
vaak mogelijk de afhandeling van dergelijke service requests grotendeels te
automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan de service requests die worden ingediend in verband
met nieuw personeel, personeel dat van functie wijzigt, het resetten van passwords, het
deactiveren van accounts, het aanpassen van opslagcapaciteit voor een e-mailbox, het
terugzetten van data vanaf back-ups, hardware faciliteiten op werkplekken of tijdelijk extra
benodigde apparatuur.
Schematisch ziet het afhandelen van service requests er als volgt uit:

Input
De input is een service request vanuit de gebruikersorganisatie waarbinnen de key-user
als contactpunt functioneert. Vanwege de aard van service requests kunnen zij
bijvoorbeeld worden aangemeld via digitale formulieren op het intranet of een app.
Activiteiten
De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:
1. Registratie
Een service request komt standaard binnen bij de key-user die immers als lokaal
contactpunt binnen de gebruikersgroep functioneert. Zoals bij de afhandeling van vragen
en fouten al beschreven is, kan er ook voor worden gekozen de Service Desk als eerste
contactpunt te laten fungeren. Allereerst vindt hier (aanvullende) registratie plaats, indien
nodig. Zo kan men de uitvoering bewaken, achteraf analyses uitvoeren voor verdere
verbetering en een en ander nazoeken. In de intake wordt het service request voor zover
nodig verhelderd en compleet gemaakt.
2. Controle
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Er vindt een controle plaats op de juistheid en haalbaarheid van het service request. Indien
externe partijen betrokken zijn, kijkt men naar de relevante afspraken in contracten. Infraen applicatiesupport kunnen kijken naar de haalbaarheid en meedenken in de optimale
uitvoering van het service request.
3. Akkoord ja/nee?
Over een service request, dat eventueel voorzien is van een preadvies, moet een beslissing
worden genomen. Die beslissing dient te passen in de bestaande afspraken. Wellicht
moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden. De indiener van het service request
heeft recht op een beslissing. Wordt het service request afgewezen, dan wordt dat
geregistreerd en daarna wordt de aanvraag afgesloten.
4. Uitvoeren
Service requests waarover positief is besloten worden uitgevoerd. Vanuit functioneel
support zorgen de key-user en/of functioneel specialist voor uitvoering van de activiteiten.
Wanneer zij deze niet zelf moeten uitvoeren, laten ze dat door anderen doen.
5. Controle op uitvoering
De controle op de uitvoering wordt doorgaans gedaan door de key-user of functioneel
specialist (beheerder). Eventueel wordt de uitvoering bijgestuurd. Soms is ook teruggaan
naar stap 3 noodzakelijk en wordt het besluit heroverwogen.
6. Afsluiten
Laatste check: zijn alle activiteiten voltooid, zijn de gebruikers tevreden? Het service
request wordt vervolgens gesloten.
Output
De output wordt gevormd door afgehandelde service requests. Dit kan de input vormen
voor de processen Capaciteitsmanagement en Financieel management zodat voor het
afhandelen van service requests voldoende tijd en geld beschikbaar wordt gesteld.

5. AFHANDELEN VAN KLACHTEN
Het afhandelen van klachten lijkt op het al eerder behandelde afhandelen van vragen. Het
grootste en belangrijkste verschil is dat de eerste procedure niet via de reguliere weg moet
worden afgehandeld. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de Service Desk
of iemand in een van de teams functioneel, applicatie- of infrasupport. Stel dat de klacht
over de Service Desk moet worden ingediend bij diezelfde Service Desk. Dat zou een
ongewenste situatie tot gevolg kunnen hebben. Ten eerste ontstaat een drempel bij degene
die de klacht heeft; durft hij/zij de klacht wel in te dienen? Ook in de afhandeling van de
klacht kunnen ongewenste effecten optreden; om voor de hand liggende redenen kan de
afhandeling stroef verlopen.
Het is beter klachten rechtstreeks in te dienen bij bijvoorbeeld het afdelingshoofd. Bij
grotere organisaties kan er een aparte rol worden gecreëerd. Degene die deze rol vervult,
valt direct onder een manager en neemt de afhandeling van klachten voor zijn rekening.
Op personeelsvlak is dit binnen een bedrijf vaak als volgt geregeld.
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Oplossen van problemen op intermenselijk vlak
Tussen werknemers onderling kunnen op allerlei manieren problemen ontstaan. Zo
kan het gedrag van een werknemer anderen extreem irriteren, kan een werknemer
discrimineren of onethisch gedrag vertonen. Dit kan uiteindelijk tot grote
spanningen op de werkvloer leiden. Natuurlijk moeten werknemers in eerste
instantie onderling zelf tot oplossingen komen. Maar vaak hebben bedrijven op de
afdeling HRM een vertrouwenspersoon bij wie klachten kunnen worden ingediend.
Die klachten worden vervolgens met de nodige discretie opgelost. Het is niet alleen
van belang dat de juiste persoon dit oppakt, maar ook dat de juiste procedure
wordt gevolgd en dat de indiener van de klacht daarvan ook op de hoogte is.
Het schema om binnen MCTL op supportgebied klachten af te handelen ziet er als volgt
uit:

Input
De input is een issue van het type klacht vanuit de gebruiker.
Activiteiten
De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:
1. Registratie en intake
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Een issue van het type klacht komt altijd binnen bij een persoon die buiten de procedure
staat waarlangs vragen en fouten worden afgehandeld. Deze persoon moet door de
indiener van de klacht uiteraard ook woorden vertrouwd. De persoon waarbij de klacht
wordt ingediend zorgt bij voorkeur ook in eigen persoon voor de afhandeling. De registratie
dient in een systeem of onderdeel van een systeem te worden gedaan, waartoe andere
interne medewerkers geen toegang hebben. In de intake wordt de vraag verhelderd en
compleet gemaakt. Ook wordt gecheckt of de klacht wel op de juiste plaats is ingediend.
Kan de klacht niet verder in behandeling worden genomen, dan wordt dat aan de melder
medegedeeld en de procedure beëindigd.
2. Zelf afhandelen/toewijzen aan collega
Afhankelijk van de klacht wordt deze afgehandeld door degene die de intake heeft gedaan
of doorgezet naar een collega.
3. Afhandelen klacht
De klacht wordt afgehandeld. Vanwege de uiteenlopende aard van klachten kan hier geen
algemene richtlijn worden gegeven over de wijze waarop dit moet worden gedaan.
Uiteraard moet ernaar gestreefd worden dat de indiener van de klacht tevreden is met de
afhandeling. Toch kan het voorkomen dat de indiener uiteindelijk toch niet (geheel)
tevreden is.
4. Kans op herhaling?
Hier wordt ingeschat of er een kans bestaat op herhaling van de klacht. Is die kans niet
aanwezig, dan volgt stap 7 (afsluiting), anders stap 5.
5. Hoe te voorkomen?
In deze stap wordt bepaald op welke wijze identieke klachten in de toekomst kunnen
worden voorkomen. Stap 6 kent verschillende opties. Welke daarvan zijn bij dit issue van
toepassing? Uiteindelijk is de garantie nodig dat met de gemaakte keuze het beoogde doel
wordt bereikt.
6. Aanpassen procedures, interventies etc.
Deze stap vormt de kern van het proactieve onderdeel van dit proces. De hier behandelde
klachten kunnen vaak voorkomen worden door een betere werkwijze binnen de
verschillende supportgroepen of door een verbetering in het gedrag van mensen in die
groepen. In het eerste geval dient de focus te liggen op verbetering van werkprocedures
etc., in het tweede geval spreken we van interventies. Met name interventies, waarbij
gedrag wordt aangepakt, kunnen leiden tot langdurige verbetertrajecten.
7. Afsluiting
Een laatste check vindt plaats: Alles in orde, indiener (hopelijk) tevreden, activiteiten
allemaal voltooid, geen losse eindjes meer? Het issue wordt gesloten.
Output
De output bestaat uit:
• Afgehandelde klachten;
• Waar mogelijk structurele verbeteringen ter voorkoming van identieke klachten.
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6. AFHANDELEN VAN COMPLIMENTEN
De laatste taak in dit taakgebied betreft het afhandelen van complimenten. Hoewel dit niet
al te formeel hoeft te worden beschreven en aangepakt, is enige aandacht hiervoor toch
op zijn plaats. Voor gebruikers moet duidelijk zijn waar zij hun complimenten kunnen
indienen. Het is ook niet gek om enigszins naar complimenten te vissen onder het aloude
motto: ‘Niet tevreden? Vertel het ons. Wel tevreden? Vertel het andere gebruikers.’
Vervolgens moet duidelijk zijn hoe complimenten worden afgehandeld. Worden ze
gepubliceerd op het intranet, blijven ze binnen de eigen afdeling of alleen bij de persoon
die een groot aandeel heeft gehad in de tevredenheid van de gebruiker? Of worden ze
openbaar gemaakt via social media, de eigen website of andere kanalen? Dat zal afhangen
van de oorsprong van het compliment (interne of externe gebruiker, zoals een bezoeker
van de website). En wordt de indiener van het compliment ook met naam genoemd?
Al met al vormen complimenten het aardigste deel van dit hele taakgebied. Het is wel aan
te bevelen hier eenduidig mee om te gaan. Een voorbeeldschema om het afhandelen van
complimenten te stroomlijnen is:

Input
De input is een issue van het type compliment vanuit de gebruiker.
Activiteiten
De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:
1. Registratie en intake
Een issue van het type compliment kan worden ingediend bij de Service Desk. Het komt
ook voor dat via het management complimenten binnenkomen. Elk compliment wordt
geregistreerd.
2. Doorgeven aan de juiste persoon
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Van belang is dat elk compliment terecht komt bij de juiste persoon. Voorkomen moet
worden dat complimenten blijven “hangen” in de organisatie. In deze activiteit is het soms
nodig om uit te zoeken wie “recht” heeft op het compliment.
3. Publicatie op intranet, referentielijst, etc.
Het compliment wordt gebruikt ter publicatie op het intranet, een besloten groep voor de
eigen medewerkers, op de website, in social media of anderszins. Op deze wijze wordt het
compliment maximaal “benut”. Dit gebruik wordt met de indiener van het compliment
overlegd en zeker indien de naam van de indiener wordt vermeld wordt daar vooraf
toestemming voor gevraagd.
4. Afsluiting
Een laatste check vindt plaats: Is alles uit het compliment gehaald wat erin zit? Zo vaak
komen complimenten doorgaans niet binnen dus…
Output
De output bestaat uit:
• Afgehandelde complimenten;
• Het gevoel bij medewerkers dat best ook veel dingen goed gaan.

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL
Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties:
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Ten eerste is er een duidelijke relatie met Security, Managementinformatie,
Databeheer en Educatie. Aanvragen voor accounts, niet-standaard data-overzichten,
aanpassingen van productiedata alsmede educatie zullen bij Gebruikersondersteuning
binnenkomen. Deze aanvragen worden in de respectievelijke taakgebieden afgehandeld.
Daarnaast is er een belangrijke relatie met het taakcluster Change support. Dit
taakgebied komt in beeld voor het oplossen van sommige fouten, maar vooral in het
proactieve gedeelte waar acties worden uitgezet om toekomstige vragen en fouten te
voorkomen.
Er bestaat een relatie met het bovenliggende taakgebied Behoeftemanagement, doordat
ook voor het komende jaar de behoefte zal blijven bestaan om vragen, fouten en service
requests af te handelen. Stel dat volgend jaar veel aanpassingen (vernieuwing, uitbreiding)
op het programma staan, dan zullen er hoogstwaarschijnlijk meer vragen zijn en zal een
piek in het aantal foutmeldingen ontstaan. Zeker bij systemen die al wat langer meegaan
is er een vrij contant vraag- en foutniveau, dat niet meer substantieel omlaag kan worden
gebracht, hoe proactief er ook wordt gewerkt.
Het is mogelijk om in een komend jaar in Behoeftemanagement bewust de focus op andere
werkzaamheden te richten. Dit gaat dan ten koste van Gebruikersondersteuning. Dat uit
zich vaak in langere doorlooptijden en/of nog meer overlaten aan de klant: vragen waarop
de antwoorden opgezocht kunnen worden, worden niet meer in behandeling genomen.
Soms ook worden bepaalde werkzaamheden simpelweg niet meer uitgevoerd. Dan wordt
bijvoorbeeld het systeem bevroren en worden service requests niet uitgevoerd (tenzij
absoluut noodzakelijk) omdat anders de continuïteit van de organisatie in het geding komt.
Tot slot zijn er relaties met de taakgebieden uit taakcluster Management support. Voor de
operationele uitvoering van het taakgebied Gebruikersondersteuning zijn geld en
(mens)capaciteit nodig. Kwaliteitsnormen bepalen het te halen niveau van de
werkzaamheden. Hier kan en moet uiteraard op worden gestuurd en eventueel bijgestuurd.

OPMERKINGEN/AANVULLINGEN
Over dit taakgebied, dat vrij bekend is en in de praktijk in allerlei vormen wordt toegepast,
zijn nog de volgende opmerkingen te maken, c.q. aanvullingen te geven.

1. ACHTERGROND FUNCTIONELE VRAGEN
Functionele vragen zijn vaak van het type: hoe kan ik …? Uitgangspunt is dat een gebruiker
precies de kennis heeft om het eigen werk geheel zelfstandig te kunnen uitvoeren (zie
taakgebied Educatie).
Toch kan het zo zijn dat een gebruiker iets niet weet. Diens functie is bijvoorbeeld heel
breed en vergt veel kennis, de vereiste kennis is de gebruiker ontschoten of hij/zij moet
werkzaamheden verrichten die slechts sporadisch voorkomen. In dat geval kan het efficiënt
zijn die kennis niet permanent bij elke gebruiker actueel te hebben, maar te concentreren
bij seniormedewerkers of een ondersteunende, externe partij. Dezen kunnen die kennis
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dan bij meerdere gebruikers inzetten, waardoor ze het veel beter ‘in de vingers’ krijgen en
houden. Zo blijven ook de kosten voor het verkrijgen en bijhouden van kennis zo laag
mogelijk. Een dergelijke werkwijze wordt in de praktijk wel geregeld via een Business
support desk. Die vormt in het geval van grote, homogene groepen gebruikers de tweede
lijn op kennisgebied in de gebruikersorganisatie.
Op alles bestaat een uitzondering …
Een strategie om kennis van weinig voorkomende werkzaamheden te concentreren
bij slechts enkele (senior)medewerkers kan heel efficiënt zijn. Toch zijn hier
vanzelfsprekend uitzonderingen op. Om enkele voorbeelden te geven: een
baliemedewerker van een bank zal hopelijk maar zeer weinig te maken hebben met
overvallen, fraude, agressieve klanten en dergelijke. Toch is het logisch dat elke
baliemedewerker hiervan actuele kennis heeft en die kennis onderhoudt. Precies zo
geldt dat voor de kennis betreffende reanimeren bij een BHV-medewerker.

2. AFHANDELEN FUNCTIONELE VRAGEN: REACTIEF EN PROACTIEF
In eerste instantie is het afhandelen van functionele vragen reactief. Een vraag moet eerst
bij een gebruiker ontstaan, voordat actie wordt ondernomen. In tweede instantie heeft het
taakgebied Gebruikersondersteuning op het vlak van functionele vragen een proactieve
taak: hoe kan de vraag zo worden afgehandeld dat deze niet nog eens voorkomt? Indien
het een aan sporadisch voorkomende taken gerelateerde vraag is, is dit meestal een
zinloze exercitie. Tegen de tijd dat de taak nog eens wordt uitgevoerd, is de kennis alweer
weggezakt.
In andere gevallen zou de insteek moeten zijn: “Help de gebruiker het zelf te kunnen” (a
la Rudolf Steiner). Dit kan als volgt worden opgepakt:
1. Ten eerste richting vraagsteller: hoe kan de vraag zo worden beantwoord dat de
vraagsteller nooit meer dezelfde vraag zal stellen?
2. Ten tweede richting overige gebruikers: hoe kan worden voorkomen dat anderen
dezelfde vraag stellen? Informatie op FAQ, wiki, etc. moet worden aangevuld.
Daarbij moet het gebruik van dergelijke bronnen worden bevorderd, bijvoorbeeld
door er voortdurend naar te verwijzen of door een systematiek te bedenken die
gebruikers op natuurlijke wijze eerst langs deze bronnen leidt, voordat ze een
beroep kunnen doen op de key-users en functioneel specialisten.
3. Ten derde richting structurele verbetering: kan ergens een verbetering in het
systeem worden aangebracht zodat deze vraag en daaraan gerelateerde vragen
niet meer worden gesteld? Systemen (ook zeer complexe) kunnen zo worden
gebouwd dat ze zonder grote hoeveelheden kennis en ervaring kunnen worden
gebruikt. Webshops en boekingssystemen op internet zijn daarvan fraaie
voorbeelden: complexe technologie is voor internetgebruikers bruikbaar zonder dat
zij een handleiding hoeven te raadplegen.

3. AFHANDELEN VRAGEN: ALLES REGISTREREN OF NIET
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Een punt dat in de praktijk tot veel discussie leidt, is of in het geval van het stellen en
direct beantwoorden van vragen iets moet worden geregistreerd. Dit komt doordat de
afhandeling van de meeste vragen slechts weinig inspanning vereist en registratie dan een
substantieel deel van de bestede tijd vergt.
MCTL neemt hierover een uitgesproken standpunt in: alle vragen worden geregistreerd.
Belangrijke reden hiervoor is dat dit de basis vormt om het aantal vragen via analyse ervan
effectief terug te dringen. Bovendien ontstaat er op natuurlijke wijze druk op het proactieve
gedeelte van dit proces: het voorkomen van vragen. Wordt immers te weinig gedaan aan
het voorkomen van vragen, dan blijft de instroom hoog en de registratie ervan veel tijd
vergen. Tot slot kan de registratie worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording:
het maakt de aan een taak bestede tijd inzichtelijk.

4. AUTOMATISERING AFHANDELING TAKEN
Gebruikersondersteuning kan een aanzienlijk beslag leggen op de beschikbare resources.
Met name bij de afhandeling van service requests kan veel werk worden gestandaardiseerd
en gedeeltelijk of geheel geautomatiseerd. Het aanvragen van extra opslagruimte, toegang
tot een bepaald extra softwarepakket (dat in verband met licentiekosten alleen op verzoek
wordt uitgegeven) uitleenapparatuur etc. kan in standaard workflows worden gegoten en
vervolgens op zijn minst gedeeltelijk automatisch worden afgehandeld.
Monitoring blijft noodzakelijk, maar dat vergt veel minder inspanning dan het voortdurend
met de hand blijven uitvoeren van deze taken. Resultaat is een hoger serviceniveau voor
gebruikers door een hogere snelheid en lagere kosten. Bovendien neemt de foutkans ook
nog eens af.

5. ATTITUDE KEY-USERS
Key-users zijn over het algemeen seniormedewerkers die naast hun gewone werk
gedurende een aantal uren per week de gebruikers van hun afdeling ondersteunen. Een
juiste attitude is daarbij essentieel. Daaronder worden de volgende elementen verstaan:
1. Doel- en gebruikersgerichtheid. Bedrijfsprocessen draaien mede om mensen. Om
bedrijfsdoelen te bereiken moeten gebruikers hun werk goed kunnen doen en de
key-user is daarin de achtervang.
2. Klantgericht communiceren. In alle communicatie staat het perspectief van de
gebruiker/klant centraal. Inlevingsvermogen is hierbij onontbeerlijk.
3. Hulpvaardigheid. De wil om te helpen is onmisbaar in deze rol.
4. Toegankelijkheid. Een key-user moet ook letterlijk eenvoudig benaderbaar zijn.
Daarom is aanwezigheid op de afdeling het meest wenselijk.
5. Didactische vaardigheden. In verband met het overbrengen van kennis, het op
kernachtige wijze op het juiste spoor zetten van een gebruiken en het corrigeren
van fouten zijn enige didactische vaardigheden een vereiste.
6. Fingerspitzengefühl. Is hier niet meer aan de hand? Er zijn mensen die dit ‘nietpluis-gevoel’ van nature in sterke mate bezitten. Er moet bij de key-user in ieder
geval ruimte zijn voor dergelijke, soms moeilijk grijpbare gedachten.
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7. Geduld. Soms lukt het niet om in één keer iets uitgelegd te krijgen. In dat geval
moet de ‘zender’ (key-user) een andere manier vinden om toch de juiste info bij de
‘ontvanger’ (gebruiker) te laten landen. Ook in het overleg met infra- en
applicatiesupport, andere key-users, functioneel specialisten en management i.v.m.
bijvoorbeeld fouten of wijzigingen, is geduld soms nodig.
8. Prettig in de omgang, aardig. Een issue moet zodanig worden afgehandeld dat een
gebruiker zonder aarzeling de key-user nog eens zal benaderen voor een andere
kwestie.

6. ORGANISATIE EIGEN WERK KEY-USERS
Key-users zijn over het algemeen seniormedewerkers die ‘gewoon’ meewerken op een
afdeling en daarnaast een aantal uren per week de rol van key-user vervullen. Omdat ze
al langer op de afdeling werken, zijn ze al vaker betrokken geweest bij zaken die de
computertechnologie raken en hebben ze op natuurlijke wijze een kennisvoorsprong
opgebouwd ten opzichte van collega's. Deze voorsprong kan goed worden benut.
Het op de juiste manier invullen van de key-userrol vergt wel enige aanpassingen in de
organisatie van het werk van de betreffende seniormedewerkers. Functionele vragen en
fouten treden immers zonder vooraankondiging op. En dan moet de key-user vaak acuut
in actie komen. Met andere woorden: degene die naast het dagelijkse werk ook key-user
is, moet indien nodig meteen dat dagelijkse werk kunnen onderbreken om een gebruiker
te helpen. Het is een kwestie van organiseren. Een agenda met alleen maar niet te
verschuiven/onderbreken taken is niet te combineren met de rol van key-user, tenzij een
andere key-user kan bijspringen. Behalve de key-users zelf, moet ook het
afdelingsmanagement zich van deze consequentie van het key-userschap bewust zijn.
Dit aspect is vergelijkbaar met de situatie waarbij een werknemer ook bedrijfshulpverlener
of lid van de vrijwillige brandweer in zijn woonplaats is. Bij een calamiteit moet totaal
onverwacht tijd vrijgemaakt worden: de werknemer moet dan het dagelijkse werk van de
ene op de andere seconde terzijde schuiven.

7. CLICK-CALL-FACE
Bij het click-call-face-principe wordt van gebruikers verwacht dat ze eerst zelf trachten
oplossingen te vinden (‘click’). Dat kan bijvoorbeeld via een intranet waar een heel
kennissysteem is opgetuigd met veelvoorkomende vragen en bijbehorende antwoorden.
Helpt dat niet, dan kan een gebruiker bellen met een Service Desk (‘call’), die dan zal
assisteren. Zijn ook daar de mogelijkheden uitgeput, dan wordt het tijd voor een afspraak
in persoon (‘face’).
Het principe van zelfredzaamheid is aanbevelenswaardig; er zijn genoeg kleinere issues
die een gebruiker met een klein beetje moeite zelf kan oplossen. Het click-call-face-principe
kan dus in principe de efficiency en het serviceniveau verhogen. Een goed ingericht intranet
‘doet’ het altijd, terwijl een Service desk doorgaans niet 24/7 beschikbaar is.
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Helaas verwordt click-call-face weleens tot een ordinaire bezuinigingsmaatregel. De
zichtbare bezuiniging (minder medewerkers op de Service Desk) wordt dan wel ingeboekt,
maar de onzichtbare kosten van medewerkers die veel langer bezig zijn bij het oplossen
van hun issues blijven buiten beeld. Een betere benaming is dan click-call-face-lost.
Click-call-face kan al met al beslist een goed werkend principe zijn; de toepassing ervan
kent echter wel de nodige valkuilen.

8. JUIST GEBRUIK TOOLING
Bij de in dit taakgebied beschreven taken worden diverse tools gebruikt, met name een
tool om alle issues te registeren. Het hoeft geen betoog dat vaardigheid in het gebruik van
deze tools vereist is. Niet alleen komt dat de snelheid ten goede, ook wordt de tool op die
wijze pas echt goed benut. Er dienen goede interne afspraken te zijn rondom het gebruik
van de tool. Hoe wordt bijvoorbeeld een issue geregistreerd? Hoe gaat men om met de in
dergelijke tools vaak aanwezige vrije velden? Deze velden kunnen heel nuttig/nodig zijn,
maar wanneer iedereen ze naar eigen inzicht gebruikt, kan de afhandelingssnelheid
belemmerd worden. Bovendien zijn dan al snel analyses op basis van de geregistreerde
issues nauwelijks meer mogelijk.
Training in het juiste gebruik van een tool is voor alle (toekomstige) gebruikers daarom in
het algemeen geen slechte investering.

9. POSITIONERING SERVICE DESK
Een aloude discussie betreft de exacte positionering van de Service Desk (ook wel:
Helpdesk) in de organisatie. ITIL heeft een grote rol gespeeld in het ontstaan van de
Service Desk als single point of contact voor de IT-organisatie.
Om deze positionering verder te kunnen uitwerken hier nogmaals een afbeelding van de
wijze waarop een organisatie (altijd) is opgebouwd:
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De primaire processen vormen het belangrijkste onderdeel van de organisatie: daar
‘gebeurt’ het. Om deze primaire processen te laten functioneren, zijn besturing (bovenaan)
en een aantal ondersteunende bedrijfsprocessen noodzakelijk zoals HRM, de financiële
administratie, facilitaire dienst en het support van de computertechnologie (functioneel,
applicatie- en infrasupport). Vanuit dit support gezien, worden alle andere onderdelen
ondersteund, dus niet alleen de primaire processen maar ook de besturing en de andere
ondersteunende processen.
Vanouds is de Service Desk het single point of contact van applicatie- en infrasupport
(conform ITIL). Binnen MCTL is functioneel support daaraan toegevoegd:

Op deze wijze ontstaat een evenwichtig support van alle andere onderdelen vanuit
functioneel, applicatie- en infrasupport gezamenlijk. Voor de andere ondersteunende
bedrijfsprocessen kan ook een aparte Service Desk worden ingericht:
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Het is ook mogelijk om voor alle ondersteunende bedrijfsonderdelen één Service Desk in
te richten:

Hierdoor ontstaat voor iedereen in de hele organisatie één single point of contact voor alle
ondersteunde diensten. Vanuit functioneel perspectief gaat het er dan als volgt uitzien:

Lokaal bieden de key-users de eerste functionele ondersteuning. Vervolgens komt de
Service Desk in beeld. Die verleent eveneens ondersteuning op functioneel gebied.
Ontbreken key-users, dan neemt de Service Desk hun takenpakket over op het gebied van
vragenafhandeling, fouten en service requests. Achter de Service Desk is de interne
functioneel-supportgroep te vinden. Daar houden voornamelijk de functioneel specialisten
zich bezig met vragenafhandeling, fouten en service requests. Klachten en complimenten
volgen een andere route, zoals in de beschrijving van die taak ook is aangegeven.
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CERTIFICERING/PROEFEXAMENVRAGEN
Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation, advanced en expert niveau. Het
foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced en expert level toetsen uw
vaardigheid in het toepassen van MCTL. In een apart onderdeel, ‘MCTL Certificering’, vindt
u alle informatie over de drie niveaus. Hierna vindt u proefexamenvragen op
foundationniveau. Aansluitend treft u een aantal vragen aan op advanced–basisniveau.

1. MCTL FOUNDATION - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen beschikbaar. Maak deze zonder
terug te bladeren. De antwoorden en uitleg vindt u direct hierna.
6-1. Op basis van welke indicator(en) kan worden gemeten of de doelen van het
taakgebied Gebruikersondersteuning zijn bereikt?
a. O.a. met aantallen calls, openstaande calls, nieuwe en afgesloten calls in een periode.
b. O.a. met aantallen calls die in één keer zijn opgelost (‘first time solved’).
c. O.a. met aantal uitgevoerde nuttige wijzigingen.
d. O.a. met het aantal issues dat heeft geleid tot verbeteringen in bedrijfsprocessen.
6-2. Stel dat een functionele vraag wordt beantwoord, en de inschatting is dat
deze nooit meer voor zal komen. Kan het dan toch zinvol zijn een FAQ op het
intranet bij te werken?
a. Misschien, want de vraag kan bij een andere gebruiker opduiken.
b. Nee, als de vraag nooit meer voorkomt kan het issue worden gesloten en hoeft er verder
niets meer te gebeuren.
c. Ja, want de gebruiker die die vraag stelde, kan het antwoord vergeten.
d. Waarschijnlijk niet, maar dat hangt af van de afdeling waarop de gebruiker werkt.
6-3. Vragen kunnen leiden tot een wijziging omdat:
a. Sommige vragen alleen kunnen worden beantwoord door het systeem aan te passen.
b. Bij sommige vragen wordt aangeven dat iets fout is, en fouten moeten door een wijziging
worden opgelost.
c. Sommige vragen een indicatie zijn dat het systeem ergens verbeterd kan worden. Dan
wordt een wijziging geïnitieerd.
d. Nogal voor de hand liggend: er kan toch worden gevraagd om een wijziging?
6-4. In geval van een fout kan Educatie een oplossing bieden. De volgende
uitspraak is waar:
a. Educatie wordt ingezet om op de Service Desk gebruikers op de hoogte te stellen van
de juiste werkwijze, zodra zij een fout gemaakt hebben.
b. Educatie vormt in het proactieve deel van het taakcluster Operationeel support soms
een mogelijkheid om fouten te voorkomen.
c. Educatie is in Gebruikersondersteuning geïntegreerd.
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d. Educatie is een manier om bedrijfsprocessen te wijzigen zodat een betere werkwijze
ontstaat.
6-5. In veel organisaties worden functionele vragen niet in een systeem
geregistreerd. Een vraag wordt door een Service Desk, key-user of functioneel
specialist beantwoord, maar omdat registratie relatief veel tijd vergt, wordt die
achterwege gelaten. Het standpunt van MCTL hierin is:
a. MCTL stelt dat elk issue, dus ook elke vraag, moet worden geregistreerd.
b. Pragmatisch. De verhouding tussen de voor het beantwoorden van vragen benodigde
tijd en de registratietijd is erg scheef, dus registreren is niet nuttig.
c. Soms wel registreren en soms niet. Kan een vraag direct worden beantwoord, dan blijft
registratie achterwege. Moet de vraag bijvoorbeeld van de key-user naar de functioneel
specialist worden doorgezet, dan wordt wel geregistreerd.
d. Vragen worden pas geregistreerd als deze bij een applicatiespecialist terechtkomen.
6-6. Van key-users wordt het nodige gevraagd. Wat hoort daar niet bij?
a. Gebruikersgerichtheid, prettig in de omgang, gebruikers op de eerste plaats zetten.
b. Organisatie van het eigen werk.
c. Fingerspitzengefühl.
d. Kunnen abstraheren. Sommige zaken moeten in een bredere context worden gezien en
daarna pas opgepakt.

2. MCTL FOUNDATION – PROEFEXAMENVRAGEN MET ANTWOORDEN
EN FEEDBACK
Hierna vindt u de proefexamenvragen direct daarachter de antwoorden en uitleg.
6-1. Op basis van welke indicator(en) kan worden gemeten of de doelen van het
taakgebied Gebruikersondersteuning zijn bereikt?
a. O.a. met aantallen calls, openstaande calls, nieuwe en afgesloten calls in een periode.
b. O.a. met aantallen calls die in één keer zijn opgelost (‘first time solved’).
c. O.a. met aantal uitgevoerde nuttige wijzigingen.
d. O.a. met het aantal issues dat heeft geleid tot verbeteringen in bedrijfsprocessen.
a. Onjuist. Aantallen calls zegt iets over de interne performance, terwijl het doel is iets te
betekenen voor de organisatie.
b. Onjuist. ‘First time solved’ zegt iets over de interne performance, terwijl het doel is iets
te betekenen voor de organisatie.
c. Onjuist. Binnen Gebruikersondersteuning worden geen wijzigingen uitgevoerd. Ze
kunnen hier wel worden geïnitieerd, maar de uitvoering ligt ook dan in het taakcluster
Change support.
d. Juist. Dit is een goede indicator, omdat hiermee de link met businessdoelstellingen wordt
gelegd. Zie hoofdstuk 6.
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6-2. Stel dat een functionele vraag wordt beantwoord, en de inschatting is dat
deze nooit meer voor zal komen. Kan het dan toch zinvol zijn een FAQ op het
intranet bij te werken?
a. Misschien, want de vraag kan bij een andere gebruiker opduiken.
b. Nee, als de vraag nooit meer voorkomt kan het issue worden gesloten en hoeft er verder
niets meer te gebeuren.
c. Ja, want de gebruiker die die vraag stelde, kan het antwoord vergeten.
d. Waarschijnlijk niet, maar dat hangt af van de afdeling waarop de gebruiker werkt.
a. Onjuist. De veronderstelling is nu juist dat de vraag nooit meer zal voorkomen, dus ook
niet bij een andere gebruiker.
b. Juist. Het blijft uiteraard een inschatting, maar voor vragen die nimmer meer voorkomen
hoeven geen proactieve acties te worden geïnitieerd. Zie hoofdstuk 6.
c. Onjuist. De veronderstelling is nu juist dat de vraag nooit meer zal voorkomen, dus ook
niet bij diezelfde gebruiker.
d. Onjuist. De afdeling waarop een gebruiker werkt, is niet van invloed op het herhaald
voorkomen van vragen.
6-3. Vragen kunnen leiden tot een wijziging omdat:
a. Sommige vragen alleen kunnen worden beantwoord door het systeem aan te passen.
b. Bij sommige vragen wordt aangeven dat iets fout is, en fouten moeten door een wijziging
worden opgelost.
c. Sommige vragen een indicatie zijn dat het systeem ergens verbeterd kan worden. Dan
wordt een wijziging geïnitieerd.
d. Nogal voor de hand liggend: er kan toch worden gevraagd om een wijziging?
a. Onjuist. Vragen gaan altijd over het huidige systeem, en worden op basis daarvan
beantwoord. Vragen kunnen wel leiden tot verbetering.
b. Onjuist. Het kan voorkomen dat er een vraag is en tegelijkertijd een fout wordt
aangegeven, maar dit zijn dan twee issues die apart van elkaar moeten worden opgepakt.
c. Juist. Vragen kunnen leiden tot verbetering. Zie hoofdstuk 6.
d. Onjuist. Een wijziging kan inderdaad worden gevraagd, maar dat wordt in MCTL gezien
als een wijzigingsverzoek. Dergelijke verzoeken kunnen rechtstreeks bij Change support
worden ingediend.
6-4. In geval van een fout kan Educatie een oplossing bieden. De volgende
uitspraak is waar:
a. Educatie wordt ingezet om op de Service Desk gebruikers op de hoogte te stellen van
de juiste werkwijze, zodra zij een fout gemaakt hebben.
b. Educatie vormt in het proactieve deel van het taakcluster Operationeel support soms
een mogelijkheid om fouten te voorkomen.
c. Educatie is in Gebruikersondersteuning geïntegreerd.
d. Educatie is een manier om bedrijfsprocessen te wijzigen zodat een betere werkwijze
ontstaat.
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a. Onjuist. De Service Desk zal vragen beantwoorden en daardoor de kennis van gebruikers
vergroten. Dat staat echter los van de structurele vergroting van kennis /verbetering van
vaardigheden bij gebruikers, waar in Educatie sprake van is.
b. Juist. Educatie heeft inderdaad een plaats in het proactieve deel, naast Change support.
Beide hebben tot doel toekomstige fouten te voorkomen. Zie hoofdstuk 6.
c. Onjuist. In MCTL is juist heel bewust voor gescheiden taakgebieden gekozen omdat de
uit te voeren taken in deze gebieden heel anders van aard zijn.
d. Onjuist. Het is andersom: een bedrijfsproces wordt gewijzigd waardoor behoefte aan
meer of andere kennis/vaardigheden ontstaat. Educatie kan die behoefte invullen.
6-5. In veel organisaties worden functionele vragen niet in een systeem
geregistreerd. Een vraag wordt door een Service Desk, key-user of functioneel
specialist beantwoord, maar omdat registratie relatief veel tijd vergt, wordt die
achterwege gelaten. Het standpunt van MCTL hierin is:
a. MCTL stelt dat elk issue, dus ook elke vraag, moet worden geregistreerd.
b. Pragmatisch. De verhouding tussen de voor het beantwoorden van vragen benodigde
tijd en de registratietijd is erg scheef, dus registreren is niet nuttig.
c. Soms wel registreren en soms niet. Kan een vraag direct worden beantwoord, dan blijft
registratie achterwege. Moet de vraag bijvoorbeeld van de key-user naar de functioneel
specialist worden doorgezet, dan wordt wel geregistreerd.
d. Vragen worden pas geregistreerd als deze bij een applicatiespecialist terechtkomen.
a. Juist. Elk issue moet worden geregistreerd. De inspanning die dat vergt wordt
ruimschoots terugverdiend doordat vragen zoveel mogelijk voorkomen worden. Dat laatste
is een belangrijk proactief element binnen Gebruikersondersteuning. Zie hoofdstuk 6.
b. Onjuist. Registratie mag dan de nodige tijd kosten, het is beslist welbestede tijd.
c. Onjuist. Dit werkt een rommelige werkwijze in de hand en kan ertoe leiden dat er steeds
minder wordt geregistreerd. Door onvolledige registratie ontstaat bovendien minder grip
op het totaal en is er minder zicht op mogelijke verbeteringen.
d. Onjuist. Functionele vragen horen in functioneel support te worden opgelost door keyusers en functioneel specialisten. Applicatiespecialisten weten uiteraard veel van het
functioneren van een applicatie, maar hebben vanuit die rol geen bemoeienis met het
beantwoorden van functionele vragen.
6-6. Van key-users wordt het nodige gevraagd. Wat hoort daar niet bij?
a. Gebruikersgerichtheid, prettig in de omgang, gebruikers op de eerste plaats zetten.
b. Organisatie van het eigen werk.
c. Fingerspitzengefühl.
d. Kunnen abstraheren. Sommige zaken moeten in een bredere context worden gezien en
daarna pas opgepakt.
a. Onjuist. Gebruikersgerichtheid is een belangrijke focus voor key-users.
b. Onjuist. Organisatie van het eigen werk is een belangrijk punt, omdat key-users
doorgaans verschillende taken en rollen combineren.
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c. Onjuist. Een key-user moet het ‘niet-pluis-gevoel’ koesteren. Wat gebruikers vertellen
hoeft niet altijd conform de werkelijkheid te zijn.
d. Juist. Een key-user moet zoveel mogelijk concrete zaken afhandelen. De achterliggende
elementen, concepten, modellen en dergelijke horen niet bij een key-user thuis. Zie
hoofdstuk 6.

3. MCTL ADVANCED-BASIS - PROEFEXAMENVRAGEN
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen op advanced-basisniveau
beschikbaar. Het zijn open vragen waarop u de antwoorden in de tekst van dit hoofdstuk
kunt terugvinden. Om veel herhaling te voorkomen is daarom hier geen aparte uitleg per
vraag opgenomen.
Vraag 1 (5 punten): Leg het verschil uit tussen een fout en een klacht.
Vraag 2 (5 punten): Geef in eigen woorden aan waarom bij fout- en vraagafhandeling
structureel gewerkt moet worden aan het verminderen van fouten en vragen.
Vraag 3 (5 punten): Beschrijf in eigen woorden het reactieve en het proactieve deel van
de taak vraagafhandeling. Maak duidelijk waar de scheiding ligt en wat beide voor output
hebben.
Vraag 4 (5 punten): Service requests zijn vaak voor een deel of groot deel te
automatiseren. Wat is daarvan de reden? En wat mag voor resultaten worden veracht van
automatisering van deze taak?
Vraag 5 (5 punten): Leg uit waarom klachten niet op precies dezelfde manier zouden
moeten worden afgehandeld als fouten.
Vraag 6 (5 punten): Leg uit waarom er ook een taak bestaat voor het afhandelen van
complimenten.

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN
Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor het taakgebied
Gebruikersondersteuning.
▪

▪

▪

www.mctl.nl
MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een
beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten,
waaronder dit document, zijn vanaf deze website te downloaden.
www.bisl.nl
BiSL.nl – Website met alle informatie over BiSL. Als voorganger van MCTL, is BiSL
interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die
op deze website te vinden zijn.
www.ismportal.nl/nl/fsm-procesmodel

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten.
Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij.

Taakgebied Gebruikersondersteuning
V1.19.1

01-02-2019

Pagina 40

MCTL – 5.1. Taakgebied Gebruikersondersteuning v1.19.1

FSM – Website met alle informatie over FSM. FSM is een compacte out-of-the-box
versie van BiSL. De praktische vertaling in dit model is absoluut de moeite waard.

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor het taakgebied
Databeheer.
▪
▪
▪
▪
▪

Bon, J. van (2007). Foundation of IT Service management – op basis van ITIL v3.
Zaltbommel: Van Haren Publishing.
Bon, J. van (2014). ITIL 2011 Editie – Pocket Guide. Zaltbommel: Van Haren
Publishing.
Steinberg, R. (2011). ITIL Service Operation. Norwich: TSO.
Bon, J. van, Hoving, W. (2010). De ISM-methode. Academic Services.
Bon, J. van, Hoving, W. (2013). De FSM-methode. Servitect.
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