
Voorwoord	  

	  
Ik	  heb	  de	  unieke	  ervaring	  gehad	  om	  als	  afgestudeerde	  bachelor	  student	  een	  tussenjaar	  werkervaring	  
op	  te	  doen	  in	  het	  Rijksmuseum	  Twenthe	  in	  Enschede.	  Het	  werk	  dat	  ik	  daar	  doe	  begon	  met	  een	  
eigenlijk	  hele	  vage	  opdracht;	  ‘realiseer	  een	  efficiënt	  en	  functioneel	  CRM	  systeem’.	  Als	  
psychologiestudent	  vroeg	  ik	  me	  wel	  af	  of	  ik	  hier	  de	  vaardigheden	  voor	  had.	  Ik	  wist	  wel	  dat	  ik	  
jarenlange	  ervaring	  heb	  met	  het	  werken	  met	  computers	  en	  interfaces,	  van	  een	  twee	  kleuren	  scherm	  
MS-‐DOS	  systeem	  tot	  Windows	  7	  en	  het	  hedendaags	  populaire	  google	  Android.	  Ook	  weet	  ik	  van	  
mezelf	  dat	  ik	  een	  soort	  ‘drive’	  heb	  om	  alles	  om	  mij	  heen	  efficiënter	  en	  functioneler	  te	  maken.	  Verder	  
besefte	  ik	  mij	  ook	  dat	  het	  in	  dit	  project	  vooral	  zou	  gaan	  om	  de	  soepele	  interactie	  tussen	  mensen	  en	  
een	  informatiesysteem.	  Om	  deze	  redenen	  durfde	  ik	  de	  sprong	  te	  maken,	  ik	  ging	  een	  gesprek	  aan	  met	  
de	  directeur	  van	  het	  Rijksmuseum	  en	  eigenlijk	  was	  er	  meteen	  een	  klik.	  Ik	  begreep	  wat	  hij	  wilde,	  en	  hij	  
begreep	  wat	  ik	  voor	  hem	  kon	  betekenen.	  Wat	  hij	  vooral	  zocht	  was	  iemand	  die	  kritisch	  en	  assertief	  
was,	  waar	  hij	  mee	  kon	  sparren	  over	  ideeën	  en	  die	  deze	  ook	  uiteindelijk	  zou	  kunnen	  vertalen	  naar	  een	  
uitvoerder.	  	  

Iets	  meer	  dan	  een	  half	  jaar	  later,	  functioneer	  ik	  als	  adviseur	  en	  projectleider	  en	  na	  uitgebreide	  
inventarisatie,	  analyse	  en	  conceptvorming	  zijn	  er	  nu	  een	  aantal	  projecten	  parallel	  gestart.	  Er	  wordt	  
een	  custom	  CRM	  (customer	  relation	  management)	  systeem	  gebouwd	  door	  een	  software	  
ontwikkelaar	  en	  tegelijkertijd	  worden	  de	  logistieke	  zaken	  zoals	  een	  robuuste	  netwerkomgeving	  met	  
virtuele	  desktops,	  snel	  internet	  en	  WIFI	  gerealiseerd	  door	  een	  IT-‐specialist.	  	  

Dit	  traject	  is	  wellicht	  de	  meest	  leerzame	  ervaring	  tot	  nu	  toe	  in	  mijn	  leven	  geweest.	  Vooral	  de	  
wekelijkse	  gesprekken	  met	  de	  directeur	  en	  gesprekken	  met	  collega’s	  zijn	  erg	  leerzaam	  en	  
inspirerend;	  ik	  krijg	  zo	  echt	  een	  goede	  inkijk	  in	  een	  organisatie	  van	  een	  middelgrote	  organisatie.	  
Verder	  communiceer	  ik	  momenteel	  veel	  met	  uitvoerders	  en	  krijg	  zo	  te	  maken	  met	  accountmanagers,	  
verkopers	  en	  techneuten.	  Eigenlijk	  functioneer	  ik	  als	  een	  soort	  mediator	  tussen	  het	  Rijksmuseum	  en	  
de	  uitvoerders	  en	  zorg	  zo	  dat	  het	  eindproduct	  zo	  dicht	  mogelijk	  de	  wensen	  en	  eisen	  van	  het	  
Rijksmuseum	  benadert,	  zodat	  er	  echt	  iets	  gaafs	  en	  vernieuwends	  wordt	  gemaakt.	  

In	  dit	  rapport	  wil	  ik	  aan	  de	  hand	  van	  een	  aantal	  punten	  die	  ik	  belangrijk	  acht,	  mijn	  ervaringen	  en	  
opgedane	  kennis	  delen.	  Allereerst	  zal	  ik	  ingaan	  op	  en	  aantal	  aspecten	  vooral	  gericht	  op	  efficiënt	  
(laten)	  automatiseren	  en	  op	  het	  ontwikkeltraject	  van	  een	  CRM	  systeem.	  

Ten	  tweede	  behandel	  ik	  in	  de	  bijlage	  een	  aantal	  algemene	  punten	  betreffende	  het	  werken	  als	  
adviseur	  en	  het	  uitwerken	  van	  een	  dergelijk	  projectplan.	  Dit	  zou	  men	  kunnen	  opvatten	  als	  een	  
‘handleiding’	  of	  advies	  voor	  studenten	  die	  in	  een	  vergelijkbare	  situatie	  terechtkomen	  via	  de	  
Wetenschapswinkel	  UT.	  

	  

Robbert	  van	  Hooij	   	  



‘Een	  CRM	  systeem,	  wat	  is	  dat	  precies?’	  

	  
In	  het	  afgelopen	  decennium	  hebben	  steeds	  meer	  bedrijven	  de	  omslag	  gemaakt	  naar	  een	  online	  
platform	  voor	  hun	  klanten	  of	  bezoekers.	  Deze	  trend	  zet	  zich	  al	  jaren	  sterk	  door	  en	  is	  tegenwoordig	  
zelfs	  zover	  doorontwikkeld	  dat	  de	  ‘online	  winkel’	  sterk	  concurreert	  met	  de	  ‘fysieke’	  winkel.	  Eigenlijk	  
zou	  je	  bijna	  kunnen	  stellen	  dat	  je	  tegenwoordig	  als	  bedrijf	  moeilijk	  overeind	  blijft	  zonder	  online	  
middelen	  te	  benutten.	  Het	  is	  voor	  veel	  bedrijven	  daarbij	  ook	  nog	  eens	  efficiënter,	  minder	  
arbeidsintensief	  en	  goedkoper	  om	  via	  een	  website	  of	  online	  platform	  hun	  producten	  te	  verkopen	  en	  
uit	  te	  lichten.	  

Geen	  mensen	  meer	  in	  de	  zaak,	  maar	  alleen	  nog	  achter	  de	  schermen.	  Maar	  hoe	  ga	  je	  dan	  om	  met	  je	  
online-‐klanten?	  Dit	  is	  waar	  een	  ‘CRM	  systeem’	  inhaakt,	  CRM	  betekent	  Customer	  Relation	  
Management,	  en	  dat	  is	  ook	  precies	  wat	  het	  systeem	  ondersteunt.	  Een	  CRM	  systeem	  is	  een	  software	  
systeem	  dat	  volgens	  bepaalde	  protocollen	  en	  systematiek	  de	  interactie,	  verkoop	  en	  administratie	  
met	  klanten	  ondersteunt.	  Wat	  het	  nou	  precies	  inhoudt	  is	  tegenwoordig	  een	  redelijk	  betwist	  
onderwerp,	  er	  bestaan	  immers	  een	  groot	  aantal	  verschillende	  CRM	  systemen.	  Waar	  iedereen	  het	  
over	  eens	  is,	  is	  dat	  het	  een	  begrip	  is	  dat	  constant	  in	  ontwikkeling	  is.	  

CRM	  1.0	  

De	  eerste	  CRM	  systemen	  waren	  vooral	  gericht	  op	  eenzijdige	  communicatie	  vanuit	  het	  bedrijf	  naar	  de	  
klant.	  Veel	  meer	  dan	  de	  gedachte:	  ‘Wij	  hebben	  deze	  producten	  in	  de	  aanbieding,	  en	  je	  kunt	  het	  hier	  
kopen’	  was	  het	  niet.	  Kenmerkend	  voor	  deze	  tijd	  was	  dat	  men	  toen	  nog	  helemaal	  niet	  bezig	  was	  met	  
‘wat	  de	  klant	  daarover	  te	  zeggen	  had’.	  Het	  ging	  nog	  uit	  van	  de	  ouderwetse	  principes	  van	  verkoop	  en	  
PR:	  De	  klant	  koos	  gewoon	  het	  product	  wat	  volgens	  die	  reclame	  zo	  goed	  zou	  zijn,	  of	  wat	  de	  
buurvrouw	  ook	  gebruikte,	  of	  dat	  nieuwe	  flitsende	  product	  in	  de	  schappen	  van	  een	  mooie	  winkel	  of	  
misschien	  het	  product	  dat	  door	  die	  bekende	  Nederlander	  werd	  aangeprezen.	  	  

In	  de	  eerste	  generatie	  internetwinkels	  was	  het	  niet	  anders,	  de	  producten	  werden	  mooi	  aangeprezen,	  
en	  ze	  waren	  redelijk	  gemakkelijk	  te	  bestellen.	  Klantenservice	  of	  mogelijkheden	  tot	  het	  geven	  van	  
feedback	  waren	  nog	  primitief	  en	  werden	  nagenoeg	  verwaarloosd.	  Er	  was	  sprake	  van	  een	  barrière,	  
door	  de	  eenzijdige	  communicatie	  met	  klanten	  werd	  het	  winkelen	  online	  onpersoonlijk,	  en	  vaak	  
wisten	  bedrijven	  niet	  wat	  klanten	  precies	  van	  hun	  producten	  vonden.	  Grote	  researchafdelingen,	  
klantonderzoek	  en	  dergelijke	  vingen	  dit	  gat	  wel	  enigszins	  op,	  door	  nieuwe	  producten	  uit	  te	  proberen	  
en	  te	  testen	  onder	  panels	  en	  dergelijke.	  Maar	  de	  veel	  goedkopere	  oplossing	  lag	  eigenlijk	  om	  de	  hoek,	  
de	  online-‐populatie	  was	  er	  alleen	  nog	  niet	  klaar	  voor.	  

CRM	  2.0	  

Er	  is	  de	  afgelopen	  jaren	  nogal	  wat	  veranderd.	  Met	  de	  komst	  van	  prominente	  veelgebruikte	  sociale	  
netwerken	  en	  allerlei	  platformen	  voor	  discussie	  en	  blogs,	  twitter	  en	  dergelijke,	  is	  de	  verhouding	  
tussen	  bedrijf	  en	  klant	  nogal	  veranderd.	  Het	  online	  publiek	  is	  socialer	  geworden,	  en	  gewend	  de	  
mogelijkheid	  te	  krijgen	  om	  feedback	  of	  commentaar	  te	  geven.	  Men	  uit	  zich	  steeds	  kritischer,	  sterker	  
nog,	  men	  is	  tegenwoordig	  erg	  gretig	  om	  een	  mening	  of	  kritiek	  te	  delen	  met	  anderen	  (wat	  soms	  tot	  
hyperbolische	  situaties	  kan	  leiden).	  	  



Mond-‐tot-‐mond	  reclame,	  al	  dan	  niet	  in	  een	  nieuwe	  vorm,	  is	  uiterst	  belangrijk	  geworden.	  Deze	  
ontwikkelingen	  hebben	  zodoende	  ook	  richting	  gegeven	  aan	  een	  nieuwe	  interpretatie	  van	  CRM.	  Bij	  
CRM	  2.0	  heeft	  eenzijdige	  communicatie	  plaatsgemaakt	  voor	  een	  tweezijdige	  communicatie,	  of	  beter:	  
interactie.	  De	  waarde	  van	  feedback,	  kritiek	  en	  suggesties	  wordt	  steeds	  serieuzer	  meegenomen	  en	  
langzamerhand	  meer	  benut.	  Door	  zich	  open	  te	  stellen	  voor	  feedback	  van	  haar	  gebruikers,	  liggen	  de	  
kansen	  voor	  het	  bedrijf	  of	  voor	  de	  instelling	  voor	  het	  oprapen.	  	  

De	  vorm	  

De	  vorm	  waarin	  het	  CRM	  2.0	  principe	  gebruikt	  wordt,	  kan	  verschillen	  van	  bedrijf	  tot	  bedrijf	  en	  van	  
branche	  tot	  branche.	  Voor	  veel	  bedrijven	  is	  het	  nog	  steeds	  ‘eng’	  om	  de	  feedback	  van	  gebruikers	  of	  
klanten	  te	  gebruiken.	  Het	  is	  ook	  best	  lastig,	  want	  waar	  ligt	  de	  scheidslijn	  tussen	  constructieve	  kritiek	  
en	  willekeurige	  negativiteit?	  	  

Er	  zijn	  genoeg	  voorbeelden	  te	  noemen	  van	  bedrijven	  die	  zich	  hedendaags	  nog	  steeds	  niks	  of	  weinig	  
aantrekken	  van	  de	  mening	  van	  klanten.	  Een	  ander	  probleem	  waar	  veel	  bedrijven	  mee	  worstelen	  is	  
‘privacy’,	  bewust	  tussen	  aanhalingstekens,	  omdat	  gezien	  de	  recente	  ontwikkelingen	  en	  onthullingen	  
omtrent	  ‘privacy’	  er	  nogal	  wat	  angst	  en	  ophef	  is	  ontstaan,	  terecht	  ook.	  	  

Aan	  de	  andere	  kant	  zijn	  er	  een	  hoop	  voorbeelden	  te	  noemen	  van	  succesvolle	  CRM	  2.0	  initiatieven.	  
Als	  we	  het	  midden	  en	  klein	  bedrijf	  beschouwen,	  is	  te	  zien	  dat	  met	  de	  juiste	  strategie	  en	  goed	  gebruik	  
van	  de	  input	  van	  gebruikers	  heel	  veel	  spannende	  en	  succesvolle	  initiatieven	  ontstaan.	  Er	  wordt	  
samen	  met	  de	  input	  van	  (toekomstige)	  gebruikers	  gebouwd	  aan	  nieuwe	  innovatieve	  producten.	  
Bijkomend	  voordeel	  van	  de	  online	  strategie	  is	  dat	  men	  een	  veel	  groter	  bereik	  heeft,	  dat	  niet	  door	  
landgrenzen	  wordt	  beperkt.	  	  

Een	  stap	  verder	  is	  het	  Kickstarter	  (www.kickstarter.com)	  initiatief,	  waarbij	  de	  toekomstige	  gebruikers	  
collectief	  een	  idee	  kunnen	  ondersteunen	  door	  een	  financiële	  bijdrage.	  In	  zekere	  zin	  functioneren	  de	  
gebruikers	  als	  (mede-‐)investeerders	  en	  hebben	  zo	  ook	  een	  stem	  in	  bepaalde	  beslissingen	  in	  het	  
ontwikkelingsproces.	  Zo	  was	  er	  een	  aantal	  maanden	  geleden	  een	  jonge	  ondernemer	  die	  een	  ‘uit	  
blokken	  opgebouwde	  telefoon’,	  (met	  een	  zeer	  lange	  houdbaarheid	  door	  de	  mogelijkheid	  om	  losse	  
onderdelen	  te	  vervangen	  of	  te	  upgraden)	  via	  Kickstarter	  heeft	  gepromoot,	  en	  zo	  een	  flinke	  som	  geld	  
binnengehaald	  heeft	  om	  dit	  ook	  daadwerkelijk	  te	  gaan	  ontwikkelen.	  Een	  ander	  knotsgek	  voorbeeld	  is	  
de	  game	  Star	  Citizen,	  die	  het	  beoogde	  startbudget	  van	  500.000	  dollar	  door	  louter	  investeringen	  van	  
‘backers’	  zag	  uitgroeien	  tot	  2.000.000	  dollar.	  Helemaal	  knotsgek	  als	  je	  je	  realiseert	  dat	  dit	  er	  nooit	  	  
zou	  zijn	  geweest	  zonder	  Kickstarter,	  omdat	  traditionele	  investeerders	  er	  ‘geen	  kansen	  in	  zagen’.	  

Interactie	  =	  win-‐win	  

Met	  deze	  voorbeelden	  wijk	  ik	  wat	  af	  van	  de	  vraag	  wat	  een	  CRM	  systeem	  is,	  maar	  ik	  hoop	  dat	  ik	  
hiermee	  duidelijk	  maak	  wat	  je	  allemaal	  kan	  bereiken	  door	  een	  open	  en	  eerlijke	  communicatie	  met	  
het	  online	  publiek.	  Een	  hoop	  bedrijven	  zien	  deze	  ontwikkelingen	  en	  beseffen	  dat	  het	  tijd	  wordt	  om	  
de	  overstap	  te	  maken	  (als	  ze	  dat	  nog	  niet	  gedaan	  hebben)	  naar	  een	  meer	  publieksgerichte	  en	  
interactieve	  online	  strategie.	  

Open	  communicatie	  met	  de	  doelgroep,	  waarbij	  men	  in	  dialoog	  gaat	  met	  elkaar	  en	  zo	  tot	  betere	  
producten	  komt,	  is	  de	  toekomst	  van	  het	  bedrijfsleven.	  Het	  is	  een	  win-‐win	  situatie	  waarbij	  bedrijven	  



hun	  producten	  kunnen	  aanpassen	  aan	  de	  wensen	  van	  de	  gebruikers	  en	  de	  gebruikers	  zodoende	  
betere	  producten	  krijgen	  voor	  hun	  geld.	  

	  

“CRM	  2.0	  en	  hedendaagse	  musea”	  

	  
Mij	  werd	  gevraagd	  om	  te	  kijken	  wat	  een	  CRM	  systeem	  kan	  bieden	  voor	  musea,	  specifiek	  het	  
Rijksmuseum	  Twenthe.	  Dit	  is	  net	  even	  een	  andere	  branche	  als	  de	  verkoop,	  waarbij	  er	  ook	  op	  online	  
gebied	  een	  hoop	  is	  veranderd.	  Er	  is	  een	  tijd	  geweest	  dat	  je	  in	  een	  museum	  geen	  camera	  mee	  mocht	  
nemen.	  Kijk	  je	  nu	  op	  de	  website	  van	  bijvoorbeeld	  Rijksmuseum	  Amsterdam,	  dan	  vind	  je	  daar	  een	  
beeldbank	  met	  van	  alle	  werken	  een	  digitale	  afbeelding	  met	  perfecte	  kwaliteit	  in	  hoge	  resolutie.	  
Foto’s	  maken	  mag	  nu	  gewoon.	  Kunst	  hoeft	  niet	  meer	  binnen	  het	  museum	  te	  blijven.	  Sterker	  nog,	  het	  
moet	  naar	  buiten.	  	  

Wil	  je	  als	  modern	  museum	  blijven	  bestaan	  zal	  je	  daar	  rekening	  mee	  moeten	  houden.	  Kunst	  begint	  
steeds	  meer	  te	  leven	  op	  het	  internet.	  Hier	  zijn	  een	  aantal	  goede	  voorbeelden	  van.	  De	  een	  gebruikt	  
een	  mooie	  website	  om	  mensen	  een	  kijkje	  te	  geven	  in	  het	  museum	  en	  ze	  naar	  binnen	  te	  lokken	  
(www.rijksmuseum.nl),	  de	  ander	  gebruikt	  een	  website	  meer	  uit	  journalistiek	  oogpunt	  
(www.walkerart.org	  –	  meer	  dan	  2	  miljoen	  actieve	  lezers).	  Het	  is	  per	  museum	  een	  belangrijk	  
vraagstuk	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  deze	  digitale	  revolutie,	  immers:	  wat	  gebeurt	  er	  als	  niemand	  meer	  
komt	  kijken?	  Wordt	  je	  museumwebsite	  dan	  een	  digitale	  vervanging	  of	  een	  visitekaartje?	  

In	  het	  Rijksmuseum	  Twenthe	  leeft	  deze	  kwestie	  ook.	  Het	  heeft	  een	  van	  de	  meest	  complete	  collecties	  
van	  Oost-‐Nederland,	  maar	  wat	  heb	  je	  daar	  aan	  als	  niemand	  op	  de	  hoogte	  is?	  Het	  Rijksmuseum	  moest	  
een	  nieuwe,	  publieksgerichte	  en	  meer	  interactieve	  strategie	  gaan	  hanteren.	  En	  dit	  is	  precies	  wat	  
directeur	  Arnoud	  Odding	  heeft	  gedaan	  het	  afgelopen	  jaar	  in	  Enschede.	  Zo	  zijn	  er	  ook	  op	  online	  
gebied	  een	  hoop	  ideeën	  om	  de	  frisse	  wind	  die	  door	  het	  museum	  waait,	  ook	  online	  te	  ondersteunen	  
en	  naar	  buiten	  te	  brengen.	  

Zodoende	  moest	  er	  een	  CRM	  systeem	  gaan	  komen,	  waarbij	  er	  een	  platform	  zou	  moeten	  worden	  
gerealiseerd	  waarop	  de	  nieuwe	  identiteit	  en	  het	  programma	  van	  het	  RM	  duidelijk	  zal	  worden	  
gecommuniceerd	  naar	  het	  publiek.	  Tegelijkertijd	  zou	  dit	  platform	  gaan	  dienen	  als	  een	  portaal	  tussen	  
het	  publiek	  en	  het	  museum.	  Het	  museum	  wil	  dienen	  als	  een	  netwerkmuseum,	  waarbij	  het	  zal	  
proberen	  culturele	  initiatieven	  in	  de	  omgeving	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Verder	  zal	  het	  publiek	  
verschillende	  manieren	  worden	  aangeboden	  om	  feedback	  te	  geven	  over	  de	  collectie,	  de	  exposities	  
en	  andere	  aspecten	  van	  het	  museum.	  Het	  museum	  is	  van	  iedereen,	  het	  is	  immers	  een	  publieke	  
instelling.	  Daarom	  is	  het	  helemaal	  zo	  gek	  nog	  niet	  om	  dan	  ook	  aan	  het	  publiek	  te	  vragen	  ‘wat	  men	  
van	  ons	  vindt’	  en	  ‘hoe	  het	  beter	  zou	  kunnen’.	  	  

	   	  



‘Onderzoekend	  aan	  het	  werk’	  

In	  dit	  hoofdstuk	  wil	  ik	  vrij	  kort	  ingaan	  op	  de	  stappen	  die	  we	  bij	  Rijksmuseum	  Twente	  hebben	  gemaakt	  
om	  onze	  ideeën	  te	  realiseren.	  Hierbij	  hoort	  een	  kritische	  noot;	  immers,	  ons	  traject	  is	  nog	  niet	  ten	  
einde,	  het	  CRM	  systeem	  is	  ten	  tijde	  van	  dit	  schrijven	  in	  ontwikkeling	  bij	  een	  softwareontwikkelaar.	  

Verder	  ga	  ik	  niet	  in	  op	  alle	  randprojecten	  zoals	  de	  netwerkomgeving	  die	  een	  update	  krijgt,	  de	  nieuwe	  
glasvezelverbinding	  of	  de	  publiekswebsite	  en	  beeldbank.	  Ik	  beperk	  me	  hier	  tot	  het	  CRM,	  in	  drie	  
stappen.	  

1.	  Voortraject	  

Het	  voortraject	  bestaat	  voornamelijk	  uit	  inventarisaties.	  Allereerst	  is	  het	  belangrijk	  om	  een	  globaal	  
idee	  te	  krijgen	  wat	  men	  wil	  bereiken.	  Wat	  zijn	  de	  wensen	  en	  eisen	  van	  de	  opdrachtgever,	  hoe	  werkt	  
het	  nu,	  waar	  liggen	  de	  grote	  knelpunten	  en	  wat	  zijn	  de	  mogelijkheden	  om	  dit	  op	  te	  lossen?	  

Inventarisatie:	  

- Wensen	  en	  eisen.	  
Wat	  wil	  de	  opdrachtgever	  bereiken	  met	  het	  nieuwe	  systeem?	  Bekijk	  dit	  op	  korte	  termijn	  maar	  
vooral	  ook	  op	  lange	  termijn.	  Wat	  is	  de	  ultieme	  gewenste	  eindsituatie;	  dit	  kan	  best	  een	  
onrealistische	  wens	  zijn,	  zolang	  het	  maar	  een	  duidelijke	  richting	  aangeeft.	  	  

- Hoe	  is	  de	  huidige	  situatie	  
	  
Hoe	  is	  de	  huidige	  situatie,	  welke	  software	  wordt	  gebruikt,	  en	  hoe	  wordt	  het	  gebruikt?	  Voor	  deze	  
informatie	  zal	  men	  met	  de	  gebruikers	  moeten	  gaan	  praten,	  en	  deze	  zullen	  ook	  zeker	  kunnen	  
vertellen	  wat	  ze	  vinden	  dat	  eraan	  mankeert.	  	  
	  

- Reduceren	  
	  
Als	  een	  redelijk	  beeld	  is	  ontstaan	  van	  wat	  de	  opdrachtgever	  wil	  en	  weet	  wat	  de	  gebruikers	  graag	  
willen,	  volgt	  de	  stap	  van	  het	  reduceren.	  In	  deze	  fase	  is	  het	  de	  kunst	  alle	  werkzaamheden	  per	  
afdeling	  in	  het	  bedrijf	  of	  instelling	  te	  reduceren	  tot	  simpele	  principes.	  Je	  wilt	  per	  afdeling	  weten:	  
	  

- Welke	  werkzaamheden	  worden	  er	  gedaan	  (‘functies’)	  
- Volgens	  welke	  stappen	  worden	  deze	  werkzaamheden	  uitgevoerd	  (‘protocol’)	  
- Hoe	  is	  de	  besluitvorming	  rond	  die	  werkzaamheden	  (‘autorisatie’)	  
- Hoe	  verloopt	  de	  informatiestroom	  rondom	  de	  besluitvorming,	  (‘circulatie	  van	  

informatie’)	  
- Welke	  delen	  van	  de	  informatie	  zijn	  bedoelt	  voor	  het	  publiek	  en	  hoe	  draag	  je	  dat	  uit?	  

(‘interactie’)	  
Per	  bedrijf	  en	  opdracht	  zal	  er	  kritisch	  moeten	  worden	  gekeken	  naar	  de	  werkzaamheden	  en	  zal	  je	  
soms	  meer	  stappen	  maken.	  Het	  gaat	  er	  hoofdzakelijk	  om	  dat	  je	  ‘alles’	  in	  kaart	  brengt,	  je	  moet	  
weten	  hoe	  de	  organisatie	  in	  elkaar	  steekt	  en	  welke	  aspecten	  belangrijk	  zijn.	  Hierbij	  zal	  je	  (in	  
overleg	  met	  opdrachtgever)	  moeten	  besluiten	  welke	  aspecten	  buiten	  het	  kader	  van	  het	  project	  
vallen.	  Dit	  is	  meestal	  al	  wel	  duidelijk	  na	  inventarisatie	  van	  wensen	  en	  eisen	  



Wat	  past	  het	  best	  bij	  ons	  

Nadat	  je	  dit	  alles	  in	  kaart	  hebt	  gebracht,	  is	  het	  belangrijk	  om	  samen	  met	  de	  opdrachtgever	  te	  
besluiten	  welke	  van	  deze	  aspecten	  meegenomen	  gaan	  worden	  in	  het	  uiteindelijke	  project.	  	  
	  
Een	  voorbeeld	  vanuit	  het	  Rijksmuseum	  project:	  
	  

Een	  nieuw	  systeem	  dat	  de	  volgende	  onderdelen	  met	  elkaar	  integreert:	  

- Adresboek	  met	  een	  klanten-‐database	  
- Activiteitenagenda	  met	  interne	  en	  externe	  componenten	  
- Registratie	  van	  contactmomenten	  met	  externe	  relaties	  
- Notificatie	  systeem	  voor	  intern	  gebruik	  
- Bestanden	  en	  brief/mail	  registratie	  gekoppeld	  aan	  de	  contacten	  in	  de	  

database	  
	  

Het	  gehele	  systeem	  moet	  altijd	  vanaf	  elke	  locatie	  toegankelijk	  zijn	  via	  een	  online	  
platform	  (web-‐applicatie)	  

Het	  moet	  een	  zeer	  minimalistisch	  en	  functioneel	  systeem	  worden,	  waar	  het	  invoeren	  
van	  nieuwe	  informatie	  intuïtief,	  gemakkelijk	  en	  begrijpelijk	  moet	  zijn.	  

	  
Zo	  ontstaat	  langzamerhand	  een	  functioneel	  concept	  met	  een	  vertaling	  van	  alle	  wensen	  en	  eisen	  naar	  
een	  concrete,	  werkbare	  lijst	  van	  functies	  en	  onderdelen.	  Als	  je	  dit	  conceptplan	  hebt	  doorgesproken	  
met	  de	  opdrachtgever	  kan	  je	  ermee	  naar	  potentiële	  uitvoerders.	  Je	  hebt	  nu	  een	  goed	  beeld	  van	  wat	  
er	  moet	  gaan	  gebeuren.	  Vervolgens	  kan	  je	  gaan	  kijken	  of	  het	  kan	  worden	  uitgevoerd,	  door	  wie	  en	  
vooral	  hoe	  precies.	  

Gesprekken	  met	  mogelijke	  uitvoerders	  (verkenningsfase)	  

Doe	  onderzoek	  naar	  bedrijven	  en	  uitvoerders,	  vraag	  rond	  en	  vraag	  vooral	  door.	  Een	  
oriëntatiegesprek	  kan	  hier	  heel	  verhelderend	  zijn.	  Het	  is	  in	  deze	  face	  belangrijk	  om	  zoveel	  mogelijk	  
uitvoerders	  mee	  te	  nemen	  in	  deze	  verkenning	  zodat	  je	  een	  zo	  breed	  mogelijk	  beeld	  hebt	  van	  de	  
mogelijkheden.	  Dit	  kost	  tijd!	  De	  een	  is	  een	  ontwikkelaar,	  de	  ander	  biedt	  een	  compleet	  pakket	  aan,	  er	  
zijn	  altijd	  meer	  mogelijkheden	  dan	  je	  in	  eerste	  instantie	  denkt.	  De	  volgende	  vragen	  zijn	  onder	  andere	  
belangrijk	  om	  te	  stellen	  in	  zo’n	  orientatiegesprek.	  

- Wat	  hebben	  ze	  te	  bieden,	  hoe	  is	  het	  initiatief?	  
- In	  hoeverre	  sluit	  het	  aan	  bij	  onze	  wensen	  en	  eisen	  
- Hoe	  flexibel	  is	  het	  aan	  te	  passen	  aan	  onze	  wensen?	  
- Kunnen	  bestaande	  oude	  data	  worden	  geïmporteerd	  in	  het	  nieuwe	  systeem?	  
- Wat	  kost	  het	  (indicatie),	  en	  hoe	  zit	  het	  met	  de	  licentie	  (periodieke	  kosten)	  
- Hoe	  lang	  duurt	  het	  van	  start	  tot	  oplevering?	  
- Is	  er	  training	  nodig	  om	  het	  systeem	  te	  kunnen	  gebruiken?	  

	   	  



2.	  Keuze	  en	  besluitvoering	  

Na	  het	  voortraject	  kan	  je	  stap	  voor	  stap	  toewerken	  naar	  het	  keuzeproces.	  Je	  hebt	  alle	  
opdrachtgevers	  gesproken,	  en	  er	  zijn	  er	  ongetwijfeld	  een	  aantal	  die	  je	  in	  het	  bijzonder	  aanspreken.	  
Hier	  kan	  je	  een	  shortlist	  van	  maken	  (in	  overleg	  met	  de	  opdrachtgever)	  en	  zo	  een	  gerichtere	  
vergelijking	  maken.	  	  

Keuzeproces:	  

- Tweede	  gesprek	  met	  potentiële	  uitvoerders	  
- Specifieker	  ingaan	  op	  conceptproject,	  in	  dialoog	  over	  mogelijkheden	  

	  
Nodig	  de	  uitvoerders	  in	  de	  shortlist	  uit	  voor	  een	  tweede	  gesprek	  waarin	  je	  zo	  specifiek	  als	  
mogelijk	  probeert	  uit	  te	  vinden	  wat	  ze	  kunnen	  betekenen	  en	  in	  hoeverre	  het	  conceptplan	  
uitgevoerd	  kan	  worden.	  Ook	  is	  het	  erg	  belangrijk	  dat	  je	  een	  meer	  concrete	  indicatie	  krijgt	  van	  
de	  kosten	  die	  er	  aan	  vast	  zitten.	  Op	  het	  gebied	  van	  CRM-‐software	  zijn	  er	  erg	  veel	  
mogelijkheden	  en	  vooral	  verschillen	  de	  kosten	  nogal	  van	  elkaar.	  
	  

- Afweging	  maken	  
▪ Risico	  of	  zekerheid	  
▪ Laat	  je	  het	  maken	  of	  gebruik	  je	  een	  bestaand	  pakket	  (of	  een	  tussenoplossing)	  
▪ Hoeveel	  geld	  wil	  je	  uitgeven	  
▪ Wat	  zijn	  de	  mogelijkheden	  tot	  uitbreiding/innovatie?	  

	  
Neem	  je	  een	  risico	  om	  bijvoorbeeld	  een	  nieuw	  systeem	  te	  ontwikkelen	  of	  kies	  je	  voor	  een	  
kant-‐en-‐klaar	  pakket.	  Of	  kies	  je	  voor	  een	  kant-‐en-‐klaar	  pakket	  dat	  kan	  worden	  aangepast?	  
Mijn	  ervaring	  is	  dat	  kant-‐en-‐klaar	  pakketten	  bijna	  altijd	  een	  flinke	  licentiekostenpost	  met	  zich	  
meebrengen.	  Dit	  zijn	  periodieke	  kosten	  die	  op	  lange	  termijn	  erg	  kunnen	  oplopen.	  Soms	  kan	  
je	  de	  licentie	  afkopen,	  maar	  ook	  dit	  kan	  erg	  prijzig	  worden.	  Een	  ander	  aspect	  van	  een	  
softwarepakket	  is	  de	  service	  licentie.	  Wat	  gebeurt	  er	  als	  het	  systeem	  crasht?	  Hoe	  snel	  krijg	  je	  
dan	  hulp?	  Hoe	  gemakkelijk	  kunnen	  opties	  of	  functies	  worden	  aangepast	  of	  toegevoegd?	  
Vaak	  zaten	  ook	  hier	  periodieke	  kosten	  aan	  verbonden.	  	  
	  
Het	  hangt	  erg	  af	  van	  wat	  je	  wilt	  hebben	  en	  hoeveel	  je	  ervoor	  wilt	  betalen.	  In	  het	  geval	  van	  
het	  Rijksmuseum	  was	  er	  behoefte	  een	  ‘less	  is	  more’	  	  systeem.	  Alleen	  datgene	  wat	  wij	  willen,	  
zonder	  poespas,	  maar	  dan	  wel	  heel	  goed.	  Het	  leek	  er	  niet	  op	  dat	  de	  kant-‐en-‐klare	  
softwarepakketten	  deze	  mogelijkheid	  hadden.	  Er	  waren	  wel	  opties	  waarbij	  het	  mogelijk	  was	  
om	  bepaalde	  modules	  te	  kiezen,	  maar	  dan	  nog	  miste	  er	  een	  hoop,	  en	  de	  benodigde	  
aanpassingen	  deden	  de	  kosten	  zodanig	  stijgen	  dat	  het	  niet	  meer	  aantrekkelijk	  was	  voor	  het	  
RM.	  	  
	  
Wij	  hebben	  uiteindelijk	  gekozen	  voor	  een	  creatieve	  oplossing.	  We	  zouden	  het	  systeem	  zelf	  
laten	  bouwen	  door	  een	  softwareontwikkelaar.	  Hierdoor	  namen	  we	  een	  risico,	  want	  je	  moet	  
wel	  zeker	  weten	  wat	  je	  dan	  wil	  hebben.	  Ook	  kost	  het	  meer	  tijd,	  want	  om	  een	  dergelijk	  pakket	  
te	  ontwikkelen	  zal	  je	  het	  uiteindelijke	  resultaat	  ook	  moeten	  testen	  en	  evalueren.	  Maar	  je	  
krijgt	  wel	  iets	  unieks.	  Financieel	  was	  deze	  optie	  dan	  ook	  het	  meest	  aantrekkelijk	  omdat	  door	  



deze	  opzet	  de	  licentie	  bij	  het	  RM	  bleef.	  Dit	  betekent	  geen	  periodieke	  kosten	  en	  dan	  ben	  je	  
voor	  een	  periode	  van	  5	  tot	  10	  jaar	  bijna	  altijd	  goedkoper	  uit	  (in	  ons	  geval).	  	  
	  
Deze	  oplossing	  betekent	  wel	  dat	  je	  er	  goed	  bovenop	  moet	  zitten,	  zodat	  je	  tijdig	  kan	  ingrijpen	  
in	  het	  ontwikkelingsproces.	  Maar	  wat	  onze	  drijfveer	  vooral	  is,	  is	  dat	  we	  iets	  innovatiefs	  willen	  
en	  daar	  zelf	  ook	  in	  mee	  willen	  denken.	  Het	  is	  een	  samenwerkingstraject,	  waarop	  we	  
gezamenlijk	  met	  de	  ontwikkelaar	  een	  avontuur	  aan	  gaan.	  	  

	  

Financiële	  begroting:	  

	  
Zoals	  hierboven	  beschreven	  wordt	  is	  dat	  als	  je	  een	  hoop	  secundaire	  zaken	  wegstreept,	  je	  er	  
vanuit	  kan	  gaan	  dat	  de	  keuze	  voor	  een	  CRM	  oplossing	  voornamelijk	  een	  financiële	  keuze	  is.	  
	  
Eigenlijk	  kan	  alles,	  wil	  je	  een	  volledig	  geïntegreerd	  CRM	  systeem	  inclusief	  administratie,	  
verkoop	  systeem,	  inkoop	  afdeling,	  facturatie,	  geïntegreerde	  email	  en	  telefoon	  en	  
kassasysteem?	  Dat	  kan,	  maar	  er	  zit	  wel	  een	  prijskaartje	  aan.	  Daarom	  wil	  ik	  betreft	  het	  maken	  
van	  deze	  keuzes	  het	  volgende	  advies	  geven:	  
	  

- Hoe	  is	  je	  budget?	  Wat	  wil	  de	  opdrachtgever	  maximaal	  besteden?	  
- Maak	  een	  afweging:	  wat	  heb	  je	  echt	  nodig	  en	  wat	  is	  extra	  poespas?	  (hierom	  is	  de	  reductie	  

stap	  in	  het	  voortraject	  ook	  zo	  belangrijk)	  	  
- Welke	  systemen	  gaan	  een	  huidig	  systeem	  vervangen/verbeteren?	  Ga	  je	  hier	  financieel	  op	  

lange	  termijn	  op	  vooruit	  of	  op	  achteruit.	  
	  

	   	  



	  

3.	  Implementatie	  
	  
De	  implementatie	  verschilt	  echt	  per	  situatie,	  per	  systeem	  en	  per	  bedrijf.	  Hierbij	  kan	  ik	  niet	  specifiek	  
een	  advies	  geven,	  maar	  de	  volgende	  punten	  zijn	  belangrijk	  om	  mee	  te	  nemen:	  

A	  -‐	  Bestaand	  software	  pakket	  
Bij	  een	  bestaand	  software	  pakket	  worden	  de	  meeste	  aspecten	  van	  de	  implementatie	  door	  de	  
uitvoerder	  gedaan.	  Let	  wel!	  Ook	  hier	  zal	  je	  bij	  de	  meeste	  uitvoerders	  betalen	  voor	  de	  implementatie,	  
migratie	  en	  voor	  de	  trainingen.	  

- Wat	  zijn	  de	  randvoorwaarden	  van	  het	  systeem?	  (Snel	  internet?	  Nieuwe	  server?	  Hardware?)	  
- Hoe	  zet	  je	  de	  huidige	  situatie	  om	  in	  de	  nieuwe	  situatie?	  
- Hoe	  lang	  duurt	  dit?	  (vaak	  een	  kwestie	  van	  een	  paar	  weken)	  
- Training	  voor	  het	  gebruik	  van	  het	  nieuwe	  systeem	  

B	  -‐	  Zelf	  ontwerpen	  
Voor	  deze	  situatie	  kan	  ik	  vanuit	  mijn	  ervaring	  bij	  het	  Rijksmuseum	  een	  aantal	  keuzes	  en	  
aandachtspunten	  toelichten.	  

- Modulaire	  opzet.	  	  
Ik	  heb	  het	  conceptontwerp	  in	  overleg	  met	  opdrachtgever	  en	  ontwikkelaar	  opgedeeld	  in	  
duidelijk	  gedefinieerde	  modules	  die	  stap	  voor	  stap	  worden	  ontwikkeld	  en	  getest.	  Dit	  dient	  
gelijk	  als	  een	  soort	  demonstratie,	  na	  de	  eerste	  module	  kan	  je	  al	  resultaat	  zien,	  en	  zo	  
besluiten	  of	  deze	  ontwikkelaar	  inderdaad	  de	  goede	  match	  is.	  	  
	  

- Afbreekmomenten	  
Wederom	  in	  overleg	  hebben	  we	  ‘afbreekmomenten’	  afgesproken.	  Dit	  is	  ook	  contractueel	  
vastgelegd,	  en	  betekent	  dat	  als	  wij	  niet	  tevreden	  zijn	  met	  de	  ontwikkelaar,	  we	  het	  traject	  op	  
bepaalde	  momenten	  (in	  ons	  geval	  de	  modules)	  af	  kunnen	  breken.	  De	  uitvoerder	  wordt	  dan	  
alleen	  betaald	  voor	  het	  geleverde	  werk	  tot	  dat	  moment.	  Vervolgens	  zijn	  we	  dan	  in	  staat	  om	  
op	  dat	  moment	  over	  te	  stappen	  naar	  een	  eventuele	  andere	  ontwikkelaar,	  deze	  zou	  in	  theorie	  
verder	  kunnen	  gaan	  waar	  de	  eerste	  ontwikkelaar	  is	  geëindigd.	  	  
	  

- Afspraken	  over	  platform	  en	  programmeertaal.	  
We	  hebben	  afspraken	  gemaakt	  over	  de	  keuze	  van	  een	  programmeertaal	  die	  wereldwijd	  veel	  
wordt	  gebruikt	  (zodat	  iedere	  andere	  ontwikkelaar	  er	  mee	  zou	  kunnen	  werken).	  Je	  wilt	  niet	  
over	  10	  jaar	  erachter	  komen	  dat	  de	  code	  die	  de	  ontwikkelaar	  heeft	  gebruikt	  voor	  niemand	  
anders	  is	  te	  begrijpen	  of	  gebruiken.	  
	  

- Functionele	  detailuitwerking	  
Wij	  willen	  als	  RM	  veel	  inspraak	  hebben	  in	  het	  ontwikkelproces	  en	  de	  wijze	  waarop	  het	  
systeem	  functioneert.	  Om	  deze	  redenen	  heb	  ik	  zelf	  het	  functionele	  ontwerp	  gemaakt	  (in	  
overleg	  met	  opdrachtgever).	  Gezien	  mij	  een	  erg	  uitgebreide	  inventarisatie	  en	  analyse	  heb	  
uitgevoerd,	  is	  dat	  mogelijk.	  Zo	  ligt	  er	  voor	  module	  1	  momenteel	  een	  uitgebreide	  functionele	  
omschrijving	  van	  alle	  knoppen,	  velden,	  venster	  en	  functies	  in	  het	  systeem.	  Uiteraard	  zal	  de	  



ontwikkelaar	  hier	  mee	  aan	  de	  gang	  gaan	  en	  daar	  op	  door-‐ontwikkelen.	  Maar	  doordat	  er	  al	  
een	  heel	  duidelijk	  fundament	  ligt,	  houdt	  de	  ontwikkelaar	  meer	  ontwikkeluren	  over	  voor	  het	  
perfectioneren	  en	  innoveren.	  Dit	  kost	  het	  RM	  natuurlijk	  mee	  tijd	  en	  uren,	  maar	  op	  lange	  
termijn	  zou	  deze	  aanpak	  wel	  eens	  erg	  goed	  kunnen	  uitpakken.	  
	  

Extra	  toelichting	  voor	  de	  keuze	  om	  zelf	  te	  ontwikkelen	  i.p.v.	  een	  bestaand	  pakket	  

Behalve	  om	  de	  eerder	  beschreven	  redenen	  zijn	  er	  nog	  meer	  motivaties	  waarom	  deze	  keuze	  is	  
gemaakt.	  Die	  wil	  ik	  toch	  even	  kort	  onderstrepen:	  

- Er	  bestaan	  momenteel	  nog	  niet	  veel	  CRM	  systemen	  die	  goed	  aansluiten	  bij	  de	  gang	  van	  
zaken	  in	  een	  museum.	  Vaak	  is	  het	  een	  aangepast	  verkoop	  systeem,	  waarbij	  een	  
verkoopstrategie	  ook	  de	  leidraad	  is	  geweest	  van	  de	  ontwikkeling.	  	  

- Gezonde	  eigenwijsheid.	  Wij	  denken	  dat	  we	  het	  beter	  kunnen	  dan	  de	  bestaande	  oplossingen	  
die	  we	  gezien	  hebben.	  	  

- Eigen	  licentie.	  Het	  systeem	  dat	  gebouwd	  wordt	  staat	  bij	  oplevering	  onder	  licentie	  van	  het	  RM.	  
Het	  is	  dan	  van	  ons	  en	  we	  kunnen	  ermee	  doen	  wat	  wij	  willen.	  

- We	  hebben	  de	  preferentie	  voor	  een	  klein	  tot	  middelgrote	  ontwikkelaar	  	  
	  
Maar	  de	  belangrijkste	  reden	  is	  toch	  wel	  dat	  wij	  een	  flexibel	  en	  modern	  systeem	  willen	  bouwen	  
waarbij	  er	  altijd	  ruimte	  is	  voor	  nieuwe	  aanpassingen	  en	  innovatie.	  Zo	  kan	  het	  systeem	  gaan	  groeien,	  
en	  kunnen	  we	  in	  de	  toekomst	  experimenteren	  met	  nieuwe	  functies.	  Want	  zoals	  ik	  in	  dit	  rapport	  
eerder	  al	  heb	  toegelicht,	  de	  online	  wereld	  is	  constant	  in	  beweging,	  sneller	  dan	  wij	  kunnen	  bijhouden.	  
Het	  RM	  wil	  daarin	  mee	  kunnen	  groeien.	  Een	  rigide	  en	  vooraf	  vastgesteld	  systeem	  wat	  we	  niet	  
kunnen	  bijschaven	  of	  uitbreiden	  past	  niet	  bij	  die	  filosofie.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bijlage	  1.	  Persoonlijke	  ervaringen	  

‘Een	  vage	  opdracht	  transformeren	  in	  een	  concreet	  projectplan’	  



Hoe	  kan	  een	  zeer	  vage	  algemene	  opdracht	  omgezet	  worden	  in	  een	  concreet	  projectplan?	  
Opdrachtgevers	  hebben	  vaak	  een	  idee	  van	  wat	  ze	  willen,	  maar	  zijn	  echter	  niet	  vaak	  heel	  specifiek.	  
Allereerst	  is	  het	  vaak	  behoorlijk	  tijdrovend	  om	  een	  specifieke	  opdracht	  op	  te	  stellen,	  ten	  tweede	  is	  er	  
vaak	  niet	  genoeg	  expertise	  in	  de	  betrokken	  werkgebieden.	  	  

Een	  voorbeeld	  is	  een	  opdracht	  die	  heel	  erg	  is	  gericht	  op	  een	  bepaald	  aantal	  functies	  of	  een	  bepaald	  
systeem,	  zonder	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  technische	  en	  logistieke	  consequenties	  voor	  het	  bedrijf	  
of	  de	  instelling.	  Een	  project	  dat	  wordt	  geschat	  op	  een	  paar	  maanden	  tijd,	  kan	  dan	  zo	  uitlopen	  tot	  een	  
jaar	  omdat	  er	  eerst	  allerlei	  logistieke	  en	  technische	  aspecten	  moeten	  worden	  uitgezocht	  en	  
uitgevoerd,	  ter	  voorbereiding	  van	  het	  uiteindelijke	  project.	  Dit	  heeft	  uiteraard	  ook	  financiële	  
consequenties.	  

Inventarisatie	  

Mijn	  ervaring	  is	  dat	  er	  ongeacht	  de	  opdracht,	  eerst	  gestart	  moet	  worden	  bij	  een	  degelijke	  
inventarisatie	  van	  het	  bedrijf.	  Zorg	  dat	  je	  in	  een	  vrij	  korte	  tijd	  alles	  te	  weten	  komt	  over	  het	  bedrijf	  of	  
de	  instelling.	  Hoe	  werkt	  de	  globale	  besluitvorming,	  welke	  mensen	  zijn	  belangrijk	  daar	  omheen.	  De	  
belangrijkste	  punten	  om	  te	  weten	  te	  komen	  is	  hoe	  informatie	  circuleert	  binnen	  een	  organisatie,	  
zodat	  er	  later	  goed	  gezien	  kan	  worden	  waar	  het	  efficiënter	  kan	  en	  welke	  aspecten	  kunnen	  worden	  
ondersteund	  door	  automatisering.	  Ook	  zal	  duidelijk	  moeten	  zijn	  wie	  waar	  voor	  verantwoordelijk	  is,	  
zodat	  straks	  snel	  de	  juiste	  mensen	  benaderd	  kunnen	  worden.	  Behalve	  dat	  dit	  een	  goed	  beeld	  geeft	  
van	  de	  organisatie,	  helpt	  het	  ook	  om	  je	  op	  je	  gemak	  te	  voelen	  op	  je	  nieuwe	  werkplek.	  Dit	  is	  erg	  
belangrijk	  want	  straks	  zullen	  kritische	  vragen	  gesteld	  moeten	  worden.	  

Nadat	  er	  een	  goed	  beeld	  is	  van	  de	  organisatie	  en	  het	  bedrijf,	  kan	  de	  opdracht	  uitgewerkt	  gaan	  
worden.	  Wat	  is	  er	  precies	  nodig?	  Hoe	  functioneert	  het	  nu?	  Wat	  kan	  er	  beter?	  Wat	  wil	  iedereen?	  Hoe	  
kan	  dit	  vertaald	  worden	  naar	  een	  opdrachtomschrijving?	  

Het	  voordeel	  van	  een	  goede	  inventarisatie	  is	  dat	  er	  vaak	  al	  snel	  aan	  de	  opdrachtgever	  getoond	  kan	  
worden	  dat	  er	  misschien	  aspecten	  gevonden	  zijn	  die	  hij	  over	  het	  hoofd	  zag.	  Zorg	  dat	  het	  hele	  plaatje	  
in	  beeld	  is,	  en	  er	  op	  macro	  niveau	  gestart	  wordt	  met	  de	  inventarisatie.	  Zo	  wordt	  ook	  zo	  veel	  mogelijk	  
dat	  je	  later	  nog	  belangrijke	  gemiste	  aspecten	  of	  problemen	  tegen	  komt	  en	  dan	  is	  het	  vaak	  al	  te	  laat.	  

Perspectief	  

Verschillen	  in	  perspectief	  kunnen	  vaak	  zorgen	  voor	  problemen,	  miscommunicatie	  en	  onbegrip.	  Een	  
directeur	  heeft	  namelijk	  een	  totaal	  ander	  perspectief	  dan	  een	  administratief	  medewerker.	  Het	  is	  de	  
kunst	  om	  op	  alle	  functies	  een	  tijdje	  rond	  te	  kijken	  en	  het	  perspectief	  van	  alle	  werknemers	  goed	  tot	  je	  
door	  te	  laten	  dringen	  voordat	  je	  conclusies	  trekt.	  Ga	  in	  gesprek	  met	  iedereen,	  de	  kracht	  van	  een	  
onafhankelijke	  adviseur	  is	  dat	  je	  ‘normaal’	  met	  mensen	  kan	  praten.	  Zorg	  dat	  je	  er	  achter	  komt	  waar	  
de	  knelpunten	  in	  een	  dergelijke	  organisatie	  voorkomen.	  Hoe	  circuleert	  de	  informatie,	  en	  waar	  loopt	  
het	  vast?	  Vraag	  werknemers	  hoe	  zij	  denken	  dat	  het	  beter	  kan,	  dit	  is	  kostbare	  informatie.	  Het	  is	  erg	  
belangrijk	  om	  bij	  het	  adviseren	  te	  zorgen	  dat	  je	  alle	  perspectieven	  in	  een	  organisatie	  meeneemt	  in	  je	  
analyse	  en	  advies.	  

	  

‘Afspraken	  en	  gesprekken’	  



	  
Duidelijkheid	  

Wees	  duidelijk	  in	  je	  verwoording,	  duidelijk	  in	  je	  afspraken	  en	  over	  wat	  je	  wilt	  bespreken.	  Het	  is	  erg	  
belangrijk	  om	  een	  gesprek	  structuur	  te	  geven,	  een	  beetje	  houvast	  kan	  daarbij	  helpen.	  Bedenk	  goed	  
van	  te	  voren	  wat	  je	  te	  weten	  wilt	  komen,	  zet	  kort	  wat	  punten	  op	  papier	  en	  probeer	  dat	  aan	  te	  
houden.	  Tijdens	  een	  inventarisatie	  zijn	  de	  mensen	  waar	  jij	  mee	  praat	  over	  het	  algemeen	  niet	  op	  de	  
hoogte	  en	  willen	  stiekem	  eigenlijk	  graag	  even	  kletsen	  als	  afleiding	  van	  hun	  werk.	  Probeer	  je	  daarom	  
impliciet	  op	  te	  stellen	  als	  een	  gespreksleider.	  Vertel	  aan	  het	  begin	  wat	  je	  precies	  wilt	  bespreken,	  en	  
waarom	  dat	  belangrijk	  is.	  Probeer	  belangrijke	  punten	  achteraf	  te	  herhalen	  en	  neem	  door	  met	  de	  
ander	  of	  jij	  begrepen	  hebt	  wat	  hij	  of	  zij	  bedoelde.	  Het	  mag	  best	  een	  informeel	  gesprek	  zijn,	  graag	  
zelfs,	  als	  jij	  maar	  zorgt	  dat	  je	  ondertussen	  goed	  in	  de	  gaten	  houdt	  waarom	  jij	  dit	  gesprek	  houdt	  en	  
welke	  informatie	  je	  wilt	  krijgen.	  

Notuleren	  

Het	  is	  erg	  belangrijk	  om	  na	  je	  gesprek	  zo	  snel	  mogelijk	  op	  te	  schrijven	  wat	  je	  hebt	  besproken	  en	  met	  
wie.	  Tijdens	  een	  gesprek	  maak	  je	  wellicht	  aantekeningen,	  deze	  zijn	  vaak	  gebrekkig	  en	  kortaf.	  Werk	  
deze	  zo	  snel	  mogelijk	  uit,	  dit	  hoeft	  niet	  een	  heel	  uitgebreid	  rapport	  te	  zijn,	  als	  het	  voor	  jou	  maar	  
begrijpelijk	  is.	  Dit	  is	  zo	  belangrijk	  om	  twee	  redenen;	  transparantie	  en	  verificatie.	  Het	  is	  handig	  als	  
verificatie,	  omdat	  jij	  achteraf	  mensen	  kan	  herinneren	  aan	  hun	  uitspraken	  en	  ze	  kunt	  houden	  aan	  
afspraken.	  Maar,	  ook	  omdat	  je	  jouw	  notulen	  nog	  eens	  met	  de	  persoon	  kan	  doornemen	  en	  verifiëren.	  
Laat	  zien	  hoe	  jij	  hebt	  geïnterpreteerd	  wat	  je	  met	  ze	  hebt	  besproken.	  Deze	  transparante	  manier	  van	  
werken	  zorgt	  ervoor	  dat	  eventuele	  misverstanden	  over	  jouw	  werkzaamheden	  later	  kunnen	  worden	  
voorkomen.	  	  

Punctualiteit	  

Het	  is	  uiterst	  belangrijk	  dat	  je	  punctueel	  bent.	  Behalve	  dat	  het	  professioneel	  en	  netjes	  is,	  ben	  jij	  met	  
mensen	  aan	  het	  werk	  die	  wellicht	  erg	  druk	  zijn.	  In	  een	  organisatie	  is	  de	  tijd	  die	  je	  opeist	  van	  mensen	  
waar	  jij	  als	  adviseur	  mee	  praat	  kostbaar.	  Verdoe	  hun	  tijd	  dan	  ook	  niet.	  Ben	  je	  toch	  onverhoopt	  te	  
laat?	  Laat	  het	  dan	  snel	  weten.	  Wees	  duidelijk,	  laat	  mensen	  weten	  waar	  ze	  aan	  toe	  zijn.	  	  
	  
Flexibele	  planning	  

Zorg	  dat	  je	  flexibel	  bent	  in	  je	  agenda	  met	  afspraken;	  gesprekken	  kunnen	  uitlopen,	  mensen	  kunnen	  te	  
laat	  komen,	  of	  helemaal	  niet	  komen.	  Houd	  hier	  rekening	  mee	  en	  plan	  niet	  teveel	  achter	  elkaar.	  Dit	  
klinkt	  erg	  vanzelfsprekend,	  maar	  als	  je	  dit	  onderschat	  kan	  het	  heel	  erg	  mis	  gaan.	  Het	  is	  erg	  vervelend	  
om	  een	  gesprek	  te	  moeten	  afbreken	  omdat	  de	  volgende	  voor	  de	  deur	  staat.	  Dit	  kan	  onnodige	  stress	  
veroorzaken	  en	  is	  over	  het	  algemeen	  zonde	  van	  de	  tijd.	  Reken	  op	  uitloop	  en	  plan	  dit	  ook	  in.	  
Bijkomend	  voordeel	  is	  dat	  je	  tijdens	  de	  uitloop	  als	  je	  tijd	  over	  hebt,	  meteen	  je	  notulen	  kan	  uitwerken.	  

	   	  



	  

‘In	  dialoog	  met	  een	  directeur’	  

	  
Ik	  heb	  de	  kans	  gehad	  om	  7	  maanden	  lang	  elke	  week	  een	  uur	  met	  een	  directeur	  in	  gesprek	  te	  zijn.	  
Elke	  week	  stelde	  ik	  hem	  op	  de	  hoogte	  van	  nieuwe	  ontwikkelingen	  en	  waar	  we	  op	  dat	  moment	  
stonden	  betreft	  de	  voortgang	  van	  de	  projecten.	  Ook	  gaf	  ik	  in	  deze	  gesprekken	  mijn	  advies	  over	  
bepaalde	  aspecten	  van	  het	  project.	  Maar	  vooral	  dienden	  deze	  gesprekken	  om	  te	  brainstormen	  over	  
nieuwe	  ideeën	  en	  oplossingen	  voor	  de	  automatisering	  in	  het	  Rijksmuseum.	  Keuzes	  te	  maken	  over	  
hoe	  we	  verder	  zouden	  moeten	  gaan	  en	  wat	  de	  rol	  moet	  zijn	  van	  een	  museum	  in	  dit	  digitale	  tijdperk.	  	  

De	  directeur	  van	  het	  Rijksmuseum	  is	  een	  inspirerend,	  kritisch,	  eigenwijs	  en	  altijd	  erg	  druk	  persoon.	  
Het	  grootste	  ‘leermoment’	  voor	  mij	  in	  deze	  gesprekken	  was	  het	  feit	  dat	  er	  altijd	  te	  weinig	  tijd	  was	  
om	  alles	  te	  bespreken.	  In	  hoog	  tempo	  heen	  en	  weer	  gaan	  tussen	  verschillende	  onderwerpen,	  kritisch	  
reflecteren	  en	  tegelijk	  alles	  onthouden	  -‐	  de	  tijd	  vliegt	  zo	  voorbij.	  Hoe	  ga	  je	  daarmee	  om?	  

In	  grote	  lijnen	  zijn	  er	  een	  aantal	  aspecten	  die	  ik	  van	  en	  tijdens	  deze	  gesprekken	  heb	  geleerd:	  

Het	  1x	  A4	  principe	  

Dit	  is	  iets	  dat	  ik	  mijzelf	  vrij	  snel	  heb	  aangeleerd.	  Gebaseerd	  op	  de	  ervaring	  dat	  een	  bestuurder	  bijna	  
altijd	  iemand	  is	  die	  geen	  zin	  of	  tijd	  heeft	  voor	  lange	  verhalen	  en	  dikke	  rapporten.	  Deze	  eerste	  
gesprekken	  waren	  wat	  dit	  betreft	  kenmerkend	  voor	  de	  eerste	  denkfout	  die	  ik	  maakte.	  Het	  leek	  mij	  
een	  goed	  idee	  om	  mijn	  activiteiten	  en	  resultaten	  samen	  te	  vatten	  en	  vast	  te	  leggen	  in	  een	  rapport.	  Zo	  
zou	  ik	  het	  hele	  project	  in	  kaart	  gaan	  brengen	  en	  daar	  houvast	  aan	  hebben	  tijdens	  het	  proces.	  Bij	  het	  
eerstvolgende	  gesprek	  had	  ik	  dit	  rapport	  bij	  me,	  en	  wilde	  mijn	  werkzaamheden	  verantwoorden	  bij	  de	  
directeur	  zodat	  hij	  kon	  zien	  wat	  ik	  allemaal	  had	  gedaan.	  Ook	  had	  ik	  op	  een	  aantal	  pagina’s	  
beschreven	  wat	  ik	  wilde	  bespreken	  dat	  gesprek.	  	  

Dit	  had	  ik	  nooit	  hoeven	  doen.	  Hij	  keek	  er	  even	  naar,	  was	  totaal	  niet	  geïnteresseerd,	  en	  begon	  over	  
inhoudelijke	  aspecten	  van	  een	  project	  waar	  we	  op	  dat	  moment	  mee	  bezig	  waren,	  of	  kwam	  met	  een	  
voorbeeldje	  of	  een	  idee	  dat	  hij	  had	  ergens	  voor.	  Achteraf	  had	  ik	  de	  helft	  van	  mijn	  punten	  niet	  
besproken	  en	  was	  ik	  eigenlijk	  niet	  eens	  zo	  goed	  bezig	  met	  luisteren	  omdat	  ik	  steeds	  in	  mijn	  
achterhoofd	  had:	  ’ik	  moet	  dit	  of	  dat	  nog	  bespreken	  ‘.	  

Waar	  ik	  naartoe	  wil	  met	  dit	  voorbeeld,	  is	  dat	  ik	  gewoonweg	  veel	  te	  veel	  papier	  bij	  me	  had.	  Houvast	  is	  
goed,	  maar	  probeer	  het	  echt	  kort	  te	  houden.	  Tegenwoordig	  heb	  ik	  1	  A4	  bij	  me.	  Daarop	  staan	  kort	  
een	  aantal	  punten	  met	  maximaal	  twee	  zinnen	  per	  punt	  met	  uitleg.	  Een	  directeur	  is	  met	  zoveel	  dingen	  
tegelijk	  bezig	  dat	  je	  hem	  eigenlijk	  in	  een	  enkele	  minuut	  moet	  overtuigen.	  Lukt	  je	  dat	  niet,	  dan	  begint	  
hij	  zelf	  wel	  over	  het	  een	  of	  het	  ander	  en	  ben	  je	  eigenlijk	  de	  ‘leidraad’	  van	  het	  gesprek	  al	  kwijt.	  

Ik	  hanteer	  dat	  principe	  nu	  voor	  de	  meeste	  punten	  die	  ik	  wil	  bespreken.	  Ik	  bedenk	  van	  te	  voren	  hoe	  ik	  
zo	  kort	  en	  duidelijk	  mogelijk	  kan	  uitleggen	  wat	  ik	  wil	  bespreken	  en	  waarom.	  Vindt	  hij	  bepaalde	  
punten	  die	  ik	  voorgedragen	  heb	  interessant?	  Dan	  zal	  hij	  daar	  zelf	  wel	  over	  beginnen,	  en	  dit	  was	  ook	  
vaak	  zo.	  En	  zo	  merk	  je	  dan	  dat	  het	  gesprek	  vanzelf	  veel	  meer	  structuur	  heeft,	  en	  je	  uiteindelijk	  alle	  
informatie	  krijgt	  die	  je	  nodig	  hebt.	  	  



	  

	   	  



Wees	  jezelf	  en	  durf!	  

Tijdens	  de	  eerste	  gesprekken	  met	  de	  directeur	  voelde	  ik	  nogal	  wat	  spanning.	  Zat	  ik	  daar	  als	  studentje	  
tegenover	  een	  bestuurder	  die	  door	  heel	  Nederland	  allerlei	  grote	  projecten/musea	  heeft	  geleid	  en	  
een	  flinke	  status	  heeft	  binnen	  het	  werkveld.	  Het	  is	  nogal	  een	  verschil.	  	  

Dit	  is	  natuurlijk	  voor	  iedereen	  verschillend	  (de	  een	  is	  zekerder	  dan	  de	  ander)	  maar	  het	  is	  best	  even	  
schrikken.	  Dit	  zijn	  gesprekken	  op	  een	  totaal	  ander	  niveau	  dan	  je	  gewend	  bent.	  Ook	  inhoudelijk	  
natuurlijk,	  je	  bent	  nu	  geen	  verslag	  of	  rapportje	  aan	  het	  maken	  voor	  een	  leuk	  cijfer,	  het	  gaat	  nu	  om	  
een	  echt	  resultaat,	  waar	  serieuze	  consequenties	  aan	  verbonden	  zijn	  (zoals	  bijv.	  een	  grote	  investering).	  	  

Wees	  gedreven,	  wees	  eerlijk	  en	  wees	  niet	  bang	  voor	  dit	  statusverschil.	  Dat	  klinkt	  makkelijker	  dan	  het	  
is,	  maar	  je	  zult	  merken	  dat	  je	  met	  een	  dergelijke	  houding	  eerder	  serieus	  wordt	  genomen	  dan	  als	  jij	  
heel	  erg	  onzeker	  en	  twijfelachtig	  overkomt.	  Wees	  niet	  bang	  om	  tegen	  zo	  iemand	  in	  te	  gaan	  en	  
kritische	  vragen	  te	  stellen.	  Jij	  hebt	  immers	  verstand	  van	  jouw	  vakgebied	  of	  project,	  laat	  dat	  merken.	  
Dit	  gaat	  niet	  meteen	  vanaf	  het	  eerste	  moment	  lukken,	  maar	  begin	  met	  een	  open	  en	  oplettende	  
houding.	  Zorg	  dat	  je	  snel	  begrijpt	  wat	  voor	  een	  persoon	  je	  tegenover	  je	  hebt	  en	  luister	  vooral	  veel	  in	  
het	  begin.	  Zo	  kun	  je	  later	  anticiperen	  en	  beter	  inspelen	  op	  deze	  persoon.	  	  

Het	  overdreven	  ‘zakelijk	  zijn’	  in	  correspondentie	  en	  professionele	  omgangsvormen	  is	  allang	  niet	  
meer	  gebruikelijk	  in	  de	  meeste	  werkvelden.	  Behandel	  elkaar	  als	  gelijke,	  noem	  elkaar	  bij	  de	  voornaam,	  
maak	  even	  een	  praatje	  voordat	  je	  serieuze	  dingen	  bespreekt.	  Dit	  zorgt	  voor	  een	  veel	  prettigere	  sfeer	  
en	  zorgt	  er	  vooral	  voor	  dat	  jij,	  als	  beginnend	  professional,	  je	  kunt	  gaan	  ontplooien.	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  


