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Van crisis naar een ‘all time high’ klantteVredenheid:

Ziggo CR’s verbeteraanpak op 
basis van het HPO-raamwerk

introductie
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn zowel academici als mensen uit de praktijk geïnteresseerd 
geraakt in hoe organisaties beter kunnen presteren. Een literatuuroverzicht, opgenomen in het boek Hoe 
bouw je een high performance organisatie van André de Waal (2013), omvat 290 publicaties uit de periode 
1960-2007 gerelateerd aan high performance organisaties (HPOs), en sindsdien zijn er naar schatting min-
stens nog zoveel boeken en artikelen over dit onderwerp bijgekomen. De belangstelling voor HPOs is niet 
zo verwonderlijk omdat de druk op managers de laatste decennia steeds groter is geworden. Er wordt van 
hen verwacht dat ze de doelstellingen van hun organisaties realiseren door excellent te presteren, onge-
acht de (economische) omstandigheden waarin deze organisaties zich bevinden. Als logisch gevolg zijn 
in de literatuur inmiddels veel HPO-raamwerken te vinden. Helaas is een groot aantal daarvan op niet al 
te stevige wetenschappelijke pijlers gebouwd. Zo zijn er vragen te stellen bij de onderzoekspopulatie 
(vaak vooral westerse en dan met name Amerikaanse bedrijven en maar weinig niet-westerse organisa-
ties), de onderzoeksmethode (alleen excellerende organisaties bestuderen, of één goede met één min-
der presterende organisatie in een bedrijfstak met elkaar vergelijken, maar geen randomselectie van or-
ganisaties), de onderzoeksperiode (organisaties alleen op één moment in de tijd bestuderen maar geen 
longitudinaal onderzoek), en de wetenschappelijke toetsing (het grootste deel van het HPO-onderzoek 
wordt niet gepubliceerd in academische journals) waardoor er in steeds vaker kritiek is op dergelijk on-
derzoek (Niendorf en Beck, 2008; Raynor et al., 2009; Resnick en Smunt, 2008). 
Het recent door De Waal (2013) ontwikkelde HPO-raamwerk probeert tegemoet te komen aan voornoem-
de kritiek door nadrukkelijk data van niet-westerse organisaties op te nemen; door een randomselectie 
van slecht, gemiddeld, goed en excellerende organisaties uit alle bedrijfstakken te gebruiken; door on-
derzoek over meerdere jaren te doen naar de effecten van het toepassen van het raamwerk bij organisa-
ties; en door de resultaten van onderzoek gebaseerd op het HPO-raamwerk regelmatig te rapporteren op 
academische conferenties en in wetenschappelijke journals (zie bijvoorbeeld De Waal en Chachage, 2011; 
De Waal en Frijns, 2011; De Waal en Haas, 2013). Daarnaast is recent onderzoek gepubliceerd waarin de 
factoren van De Waals HPO-raamwerk zijn gevalideerd voor andere landen, zoals Zambia (De Waal et al., 
2013a) en Thailand (De Waal et al., 2013b). 
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Er valt echter bij De Waals HPO-raamwerk een kanttekening te maken die we als volgt kunnen omschrij-
ven: ‘Het HPO-raamwerk is een conceptuele, wetenschappelijk onderbouwde structuur die managers kunnen 
gebruiken bij de beslissing wat ze moeten doen om de prestaties van hun organisatie op een duurzame manier 
te verbeteren. Het raamwerk omvat geen instructies of recepten die managers blindelings kunnen volgen. Het 
is een raamwerk dat door managers zal moeten worden vertaald naar de specifieke situatie in hun eigen orga-
nisatie op dat moment. Ze zullen een eigen variant van het raamwerk moeten ontwikkelen die bij hun organi-
satie past’ (De Waal, 2013, p.13). 
Deze kanttekening houdt in dat het HPO-raamwerk aangeeft wat belangrijk is om een HPO te worden 
maar niet hoe een organisatie dat vervolgens kan worden. De consequentie hiervan is dat er tot nu toe 
nog weinig gedetailleerd onderzoek is gepubliceerd naar de concrete interventies die een organisatie 
moet doen om in haar specifieke context met behulp van De Waals HPO-raamwerk een HPO te worden, 
en wat de effecten van die interventies op de betrokken medewerkers zijn over de langere termijn. 

Dit artikel beschrijft gedetailleerd hoe een organisatie (Ziggo’s Customer Relations-afdeling) met behulp van 
het HPO-raamwerk van De Waal zich ontworstelde aan een langdurige crisissituatie en lage organisatiepres-
taties en de weg vond naar een voor de branche ‘all time high’-klanttevredenheid. In het artikel staat het be-
antwoorden van de volgende kernvragen centraal: Hoe en wanneer zijn de door de crisissituatie gedemo-
tiveerde Ziggo-medewerkers geïnspireerd geraakt voor het verbeteren van hun gedrag en prestaties? 
Welke veranderinterventies hadden daarbij de meeste impact? Hoe heeft het HPO-gedachtengoed Ziggo 
daarbij ondersteund? Met het beantwoorden van deze kernvragen vult dit artikel voornoemde leemte in de 
literatuur. Bovendien heeft het artikel een praktische implicatie omdat managers, van organisaties die ook 
een HPO willen worden, kunnen zien hoe je een HPO-transformatie kunt aanpakken.

Het artikel is als volgt opgebouwd. Eerst introduceren we het HPO-raamwerk, daarna volgt een introductie van 
de praktijkorganisatie Ziggo Customer Relations (CR). Vervolgens worden de aanleiding, het verloop en de 
planning van het veranderprogramma en de toegepaste veranderinterventies geschetst. Hierbij wordt aange-
geven hoe het HPO-meetinstrumentarium is ingepast in het veranderprogramma. Vervolgens worden de ge-
boekte resultaten besproken en wordt gereflecteerd op de mentaliteit- en gedragsveranderingen bij de Zig-

samenVatting 

Managers zijn steeds meer geïnteresseerd in aanpakken om hun organisatie om te kunnen vormen tot 
een high performance organisatie (HPO). Door deze interesse zijn inmiddels tientallen HPO-raamwer-
ken ontwikkeld, die helaas te vaak een degelijk wetenschappelijk fundament ontberen. Het HPO-raam-
werk van De Waal (2013) heeft wel die wetenschappelijke basis en biedt daardoor managers betrouw-
baar inzicht in de aspecten waarop ze hun verbeteringen moeten richten. Echter, het HPO-raamwerk 
bevat geen instructies of recepten die managers kunnen volgen: het raamwerk geeft aan wat belang-
rijk is om een HPO te worden, maar niet hoe een organisatie dat vervolgens kan doen. In dit artikel wordt 
een langlopend verbeterprogramma beschreven waarmee een organisatie zich door gebruik te maken 
van De Waals HPO-raamwerk ontworstelde aan een langdurige periode van crisis en slechte resultaten 
en de weg vond naar duurzame prestatieverbetering. Bij de gebruikte aanpak werd maximaal gebruik-
gemaakt van de veranderkwaliteiten en veranderambities van medewerkers op alle niveaus in de orga-
nisatie. 
In dit artikel worden de volgende drie vragen beantwoord: (1) Hoe én wanneer zijn de 2000 door de cri-
sis gedemotiveerde medewerkers geïnspireerd geraakt voor veranderingen en verbetering? (2) Welke 
verbeterinterventies hadden daarbij de meeste impact? (3) Wat was de rol van het HPO-raamwerk en 
-gedachtegoed? Met de casebeschrijving van het verbeterprogramma kunnen managers nagaan hoe 
ze zelf een verandering naar een HPO kunnen vormgeven, inrichten en leiden, door het veranderpo-
tentieel van hun medewerkers in te zetten en het HPO-raamwerk te gebruiken.
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go-medewerkers en -managers die hebben geleid tot de sterk verbeterde resultaten. Deze reflectie wordt 
ondersteund door een empirisch onderzoek naar hoe de CR-medewerkers de veranderinterventies waarde-
ren. Het artikel besluit met conclusies, onderzoekslimitaties en mogelijkheden voor verder onderzoek.

Het HPO-raamwerk
Een HPO wordt gedefinieerd als een organisatie die gedurende een periode van ten minste vijf tot tien jaar 
steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan concurrenten of vergelijkbare organisaties 
(De Waal, 2013). HPOs behalen een hogere klanttevredenheid, klantloyaliteit, medewerkerloyaliteit en kwa-
liteit van producten en services dan hun concurrenten. Om achter de onderscheidende kenmerken te ko-
men, werden meer dan 290 internationale onderzoeken bestudeerd die in de laatste 40 jaar op het gebied 
van high performance zijn gedaan. De kenmerken die in die onderzoeken het meest voorkwamen zijn daar-
na in een wereldwijd onderzoek bij meer dan 3000 organisaties in de profit-, non-profit- en overheidssecto-
ren met behulp van een enquête getest om de belangrijkste kenmerken te kunnen onderscheiden (De Waal, 
2012). Met behulp van statistische analyses zijn de kenmerken vastgesteld die een correlatie vertonen met 
de prestaties van een organisatie. Dit bleken er 35 te zijn. 
De eerste en belangrijkste HPO-factor is de kwaliteit van management. Managers van een excellente organi-
satie worden gekenmerkt door integriteit, besluitvaardigheid, actiegerichtheid, prestatiegerichtheid, effec-
tiviteit, zelfverzekerdheid en een sterke leiderschapsstijl. Ze zijn zogenoemde High Performance Individuen 
(HPI’en): personen die zich in al hun handelen en hun manier van werken laten leiden door principes van 
klantgerichtheid, kwaliteitsdenken en voortdurende verbetering, waardoor ze anderen inspireren om sa-
men uitstekende prestaties te behalen. 
De tweede HPO-factor is openheid en actiegerichtheid. Een excellente organisatie stimuleert een interactie-
ve interne communicatie (‘een open dialoog’) tussen organisatieleden zodat vrije en continue verticale en 
horizontale informatie-uitwisselingen plaatsvinden. 
De derde HPO-factor is de langetermijngerichtheid van de organisatie: continuïteit op de lange termijn gaat 
bij een HPO altijd vóór winst op de korte termijn. 
De vierde HPO-factor is continue verbetering en vernieuwing. De excellente organisatie heeft een strategie 
die de organisatie duidelijk onderscheidt van vergelijkbare concurrenten. Daarbij vernieuwt en verbetert 
de organisatie voortdurend haar processen, producten en diensten om die unieke strategie te kunnen re-
aliseren. 
De vijfde en laatste HPO-factor is de kwaliteit van medewerkers. Medewerkers van een HPO willen verant-
woordelijk worden gehouden voor hun resultaten, en willen geïnspireerd worden om uitzonderlijke resul-
taten te behalen. 
Een HPO scoort ten minste een 8.5 op elke factor. Goed management blijkt de basis van een HPO te zijn. In 
appendix 1 (zie pagina 14) zijn de vijf HPO-factoren en 35 bijbehorende kenmerken gegeven. Het HPO-on-
derzoek toont aan dat er een directe en positieve relatie is tussen de vijf HPO-factoren en presteren op con-
currerend niveau (De Waal, 2012, 2013). Hoe hoger de scores op de HPO-factoren hoe beter de resultaten 
van de organisatie; hoe lager de scores hoe lager de prestaties ten opzichte van de concurrentie. Het onder-
zoek toont ook aan dat op alle HPO-factoren gelijke scores moeten worden behaald. Als er bijvoorbeeld op 
vier HPO-factoren een 8 wordt gescoord (maximumscore 10) en op één factor een 5, dan is de organisatie 
niet in staat om te functioneren als een HPO omdat zij niet in evenwicht is. 

Een organisatie kan haar HPO-status bepalen door de HPO-diagnose uit te voeren. In deze diagnose vullen 
de deelnemers de HPO-vragenlijst in, die bestaat uit vragen gebaseerd op de 35 HPO-kenmerken met mo-
gelijke antwoorden op een absolute schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitstekend). Hierna worden de HPO-
scores berekend en geanalyseerd door het HPO Center en de scores voor de vijf HPO-factoren weergegeven 
in een grafiek. Deze grafiek geeft aan of de organisatie een HPO is of niet. Om een HPO te zijn moet de ge-
middelde HPO-score van elke HPO-factor ten minste 8.5 bedragen. De grafiek laat ook zien welke kenmer-
ken moeten worden verbeterd om de prestaties van de organisatie in haar geheel te verbeteren. Het HPO-
raamwerk, de resultaten van de analyse en de HPO-grafiek worden met de organisatie besproken tijdens 
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een of een aantal workshops met management en medewerkers. Tijdens deze workshop(s) wordt een con-
creet actieplan opgesteld waarmee de organisatie aan de slag kan gaan om zichzelf te transformeren in een 
HPO. Sinds de eerste publicatie over het HPO-raamwerk in 2006 hebben meer dan tweeduizend organisa-
ties in de hele wereld ermee gewerkt en zijn er vele nieuwe onderzoeksstudies geweest die zijn gebaseerd 
op het raamwerk. Hierdoor was het mogelijk om de financiële en niet-financiële voordelen die voortvloei-
en uit toepassing van het HPO-raamwerk bij organisaties te evalueren. Hieruit kwam naar voren dat als een 
organisatie gericht werkte aan het verbeteren van de HPO-factoren, zij de volgende voordelen ondervond: 
een betere houding van de werknemers; een betere samenwerking, zowel intern als met externe partijen 
als leveranciers en klanten; een sterkere interne organisatie, betere financiële resultaten, en een groter con-
currentievoordeel (De Waal en Frijns, 2011; De Waal en Haas, 2013).

Ziggo Customer Relations
Ziggo ontstond in 2008 uit een fusie van drie regionale mediabedrijven, @Home, Casema en Multikabel, en 
is een landelijke aanbieder van media- en communicatiediensten. Ziggo bedient circa 2,9 miljoen huishou-
dens, 1,8 miljoen breedband-internetklanten, 2,2 miljoen afnemers van digitale televisie en 1,5 miljoen te-
lefonieabonnees. Producten en diensten voor de klein- en grootzakelijke markt betreffen zaken als telefo-
nie, datacommunicatie en elektronische betalingsmogelijkheden. Business-to-businessklanten gebruiken 
diensten zoals datacommunicatie, telefonie, internet en televisie. Ziggo is eigenaar van een next-genera- 
tionnetwerk waarmee het in principe mogelijk is om de bandbreedte te leveren voor alle toekomstige dien-
sten die worden verwacht. Op 21 maart 2012 is Ziggo succesvol genoteerd aan de Amsterdamse Beurs. Doel 
van Ziggo is ‘om haar klanten het grootst mogelijke gemak en plezier te laten ervaren op het gebied van in-
formatie, communicatie en entertainment in een continu veranderende wereld’. 

De afdeling Customer Relations (CR) is verantwoordelijk voor alle klantcontacten van Ziggo zoals die verlo-
pen via contactcenters, monteurs, facturatie, retail en via het internet. De afdeling draagt zorg voor de fac-
turatie, onderhoud en reparatie, verkoop, onderhoud website, contactcenteractiviteiten, en verlenen van 
service. De fusie tussen de drie voorgangers van Ziggo verliep niet vlekkeloos en bij de integratie van net-
werken en administratie ontstond veel druk op de callcentra. Gevolg was dat er grote achterstanden ont-
stonden in het verwerken van orders, een slechte bereikbaarheid en veel problemen met het doorgeven van 
verhuizingen. Hierdoor kwam Ziggo regelmatig negatief in het nieuws, en er was sprake van een crisissitu-
atie die alleen maar erger werd. De CR-organisatie kon in die periode worden gekenschetst als een laagpres-
terende organisatie die de gestelde doelen niet realiseerde, onvoldoende service verleende en teveel fou-
ten maakte. Om de neergaande spiraal te stoppen, werd eind 2008 een stevige ommezwaai gemaakt in het 
verbeteren van processen en de bereikbaarheid van de callcentra. Daarna werd in 2009, met een flinke top-
downsturing, de basis op orde gebracht zodat CR aan de basisverwachtingen van de klanten kon gaan vol-
doen. Toen dit begin 2010 het geval was, formuleerde het managementteam van CR de ambitie de ingezet-
te organisatieontwikkeling door te zetten, om door te stoten van het toen bereikte niveau van gemiddeld 
presterende organisatie naar een hoogpresterende organisatie. Het managementteam besloot om De Waals 
HPO-raamwerk te gebruiken als leidraad voor de transformatie naar HPO.

De verbeteraanpak 
Als eerste stap in de veranderaanpak bepaalde het managementteam de uitgangssituatie van CR. Deze uit-
gangssituatie bestond uit de CR-cultuur (te kenschetsen als innovatief, technologisch en klantgedreven, re-
sultaatgericht, een mix van een nieuwe cultuur en de culturen van fusiepartners), de leiderschapssituatie 
(een recent aangetreden managementteam, veel recent geworven managers, veel net nieuw gecreëerde 
teams), beperkte investeringsmogelijkheden, de verschillende categorieën medewerkers binnen CR (mbo-
opgeleide monteurs, mbo-opgeleide callcenter- en facturatiemedewerkers, hbo- en wo-opgeleide website-
specialisten, stafmedewerkers en managers), en de mix van interne medewerkers en externe medewerkers 
afkomstig van Ziggo’s partners. Deze outsource-partners werden vooral ingezet bij customer-supportdien-
sten, incassowerkzaamheden en installatieservices bij klanten thuis ingeval van ernstige storingen of grote 
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klantvraag. Vervolgens formuleerde het managementteam werd als eerste doel voor de veranderaanpak dat 
de transitie resultaatgericht moest zijn, in de zin dat niet alleen de nulsituatie en de gewenste eindsituatie 
meetbaar moesten zijn, maar dat ook de voortgang tijdens de transitie meetbaar en te controleren moest 
zijn (Klarner en Raisch, 2013; Raineri, 2011; Schaffer en Thomson, 1992). 
Als tweede doel werd gesteld dat, gezien de diversiteit van de medewerkers binnen CR en de dwingende 
werkplanning van de monteurs en callcentermedewerkers, de verander- en communicatie-interventies van 
hoge kwaliteit moesten zijn. Deze interventies moesten niet alleen aansluiten bij en gewaardeerd worden 
door de verschillende soorten medewerkers, maar moesten die medewerkers ook aanzetten tot nieuw high-
performinggedrag. 
Als derde doel werd gesteld dat de veranderaanpak ging om een integrale verandering, gericht op indivi-
duele medewerkers en leidinggevenden, teams, de CR-organisatie, inclusief de outsourcepartners zoals le-
veranciers van callcentermedewerkers of engineers.

Het volgende aspect waarop het MT zich richtte was het concrete ontwerp van het verbeterprogramma. 
Essentiële vragen daarbij waren: Hoe bepalen we waar we nu staan en waar we precies naartoe moeten? 
Hoe bewijzen we dat we veranderen en dat we onze ambitie halen? Hoe maken we de medewerkers en 
leidinggevenden bewust van de noodzaak van veranderen? Hoe maken we hen bewust van de oorzaken 
achter gesignaleerde knelpunten? Hoe brengen we medewerkers vervolgens in beweging? Hoe beheer-
sen we de verandering over langere periode? Hoe besturen we de verandering naast de ‘normale’ opera-
tie? Hoe borgen we de veranderingen en verbeteringen in de organisatie? En tot slot: Hoe betrekken we 
onze outsource-partners bij de beoogde verandering, over de grenzen van de CR-organisatie heen? 
In tabel 1 staat beschreven hoe de vragen per doelgroep of stakeholder zijn geadresseerd, met de toege-
paste verbeter- en veranderinventies en de methodes die zijn gebruikt om de effecten en de resultaten 
van de interventies te meten. In de volgende paragrafen wordt de veranderaanpak per doelgroep verder 
uitgewerkt en toegelicht.

doelgroep Verbeter- en veranderinterventie effectmetinginterventie

cr-organisatie: 
creëer een high perfor-
ming organisatie (HPO)

-  HPO-diagnose (= meting en inter-
    views)
-  Organisatiebrede ontwikkelprogram-

ma’s 

- Klanttevredenheidsonderzoek 
-  Medewerkertevredenheids -
    onderzoek 
- Change Score Card 
-  Masterstudie naar verander- en
    communicatie-interventies 
-  Realisatie doelen en verbeter-

plannen

cr-teams: 
creëer High Perfor-
ming Teams (HPTs)

- Awareness-sessies
- Call2Action-sessies
- GoHPO-sessies
- Perspectives/weerbeeldenmeting
- Kwartaalreview en previewsessies
- ‘Gluren bij de buren’
- Target books
-  Team Ontwikkel Plannen en Team 
    Statuten

-  Realisatie doelen Team Ontwikkel 
Plannen

-  Frequentie review/previewsessies
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cr-managers:
creëer High Perfor-
ming Managers (HPMs)

- Realdrives
- PI Company 360 graden
- Reflectortest
- Managementdagen
- Coachingcursussen
- HPM Portfoliogesprek 
- HPM maandelijkse leerimpulsen
-  Ziggo-management-development-

programma’s

-  Frequentie HPM-portfolioge-
sprekken

cr-medewerkers: 
creëer High Perfor-
ming Individuen (HPIs)

-  Coachingsessies
-  Logboek 
-  HPI maandelijkse Leerimpulsen
-  Ziggo-medewerkerontwikkelpro-

gramma’s
-  HPI-ontwikkelgesprek 

-   Selfassessmenttest HPI-kenmer-
ken

-  Voortgang gebruik HPI-leerimpul-
sen

-  Voortgang HPI-ontwikkelgesprek-
ken

cr-partners: 
creëer High Perfor-
ming Partnerships 
(HPPs)

-  HPP-diagnose (= meting en interviews)
-  Awareness-sessies
-  Call2Action-sessies
-  Verbeterprogramma’s binnen samen-
    werkingsrelaties
-  Beleid over samenwerken met partners

-  Voortgang realisatie doelen HPP-
verbeterplannen

-  Frequentie HPP-gesprekken

allen -  Voortgangsmails vanuit het manage-
mentteam

-  HPO Intranet
-  Reporters op de werkvloer (‘Jakhal-

zen’)
-  Medewerkerlunches met manage-
    mentteamleden
-  Films (over awareness en Call2Action-

sessies)
-  Jaarplan Customer Relations 
-  Jaarlijkse regiobijeenkomsten

-  E-poll’s

Tabel 1. Overzicht veranderinterventies en effectmeetmethodes per CR-veranderpartij

High Performing Organisatie
Alle managers en medewerkers van CR kregen de HPO-vragenlijst waarin ze CR konden scoren, op een 
schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (excellent), op de eerdergenoemde 35 HPO-kenmerken. Vervolgens wer-
den de scores voor de vijf HPO-factoren berekend, geanalyseerd en weergegeven in een grafiek. Figuur 1 
geeft de resultaten weer en laat zien dat CR, zoals verwacht, in de nulsituatie geen HPO was. Om een HPO 
te zijn moet de gemiddelde HPO-score van elke HPO-factor ten minste 8.5 bedragen (De Waal, 2013). De 
grafiek laat ook zien welke factoren verbeterd moesten worden om de prestaties van CR te verbeteren. 
De resultaten van de analyse en de HPO-grafiek werden met het managementteam van CR besproken. 
Afgesproken werd om deze HPO-meting tweejaarlijks uit te voeren, met daartussen een beperkte inte-
rim-meting. Het was daarbij nadrukkelijk de bedoeling om bij elke meting hoger te scoren dan bij de vo-
rige meting.
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Figuur 1. De HPO-metingen bij Ziggo CR, voor 2010 en 2012

Figuur 2. CR’s Change Score Card 
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Naast deze verbeterafspraak stelde het managementteam een aantal bedrijfsdoelen vast om het succes van 
de verandering te bepalen: de scores op het maandelijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTO), de scores 
op het tweejaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO), te behalen certificaten (zoals de ISO-cer-
tificering), te winnen prijzen (zoals ‘de beste website van Nederland’) en bewijzen waaruit maatschappelij-
ke erkenning van de kwaliteit van Ziggo CR zou blijken (zoals ondersteuning verlenen bij betalingsproble-
men van klanten). De realisatie van deze doelen werd, samen met een aantal aanvullende targets uit 
bepaalde interne verbeteringsprogramma’s, opgenomen in de zogenoemde CR Change Score Card (zie fi-
guur 2). Met behulp van deze scorecard werd de HPO-transitie wekelijks op diverse veranderdimensies inte-
graal gevolgd en besproken in de managementteamvergadering, om zo nodig de verbeterinterventies te 
versnellen, vertragen of bij te stellen.

Er werden diverse communicatie-interventies bedacht om medewerkers over de veranderaanpak te in-
formeren en ze te betrekken bij de transitie naar HPO. Voorbeelden van deze interventies zijn regelma-
tige HPO-voortgangsmails vanuit het managementteam; reporters op de werkvloer die korte filmpjes 
opnamen over het verloop van veranderinterventies (à la de ‘Jakhalzen’); jaarlijkse regiobijeenkomsten 
die in het teken van de HPO-transitie stonden; korte meningpolls via e-mail over de HPO-transitie en 
veranderinterventies; lunches van medewerkers met een managementteamlid; en het uitbrengen van 
een Jaarplan Customer Relations, op de werkvloer ‘het Doelenboek’ genoemd. Ten slotte werd er een 
programmastructuur ingericht met een externe programmamanager om de veranderinterventies te 
begeleiden, het integrale karakter van de verandering te bewaken, en om te voorkomen dat operatio-
nele zaken de HPO-transitie zouden vertragen.

High Performing Teams
CR was opgedeeld in 120 teams, verdeeld over vijf regio’s in Nederland. Geïnspireerd door het gedachte-
goed van Theorie U (Scharmer, 2009) koos het managementteam ervoor de medewerkers via teamaware-
ness-sessies de huidige situatie te laten doorgronden en beleven. Daarna zijn door hen ‘root cause’-analy-
ses uitgevoerd van de problemen om vervolgens met oplossingen te komen. Het doel van deze sessies was 
om een open geest, een open hart en een open wil voor de HPO-transitie bij medewerkers te creëren (Schar-
mer, 2009). Aangezien het HPO-raamwerk bestemd is voor het organisatieniveau, werd besloten op team-
niveau als alternatief het Perspective/Macrolook-meetinstrument in te zetten (Hatchfund Nederland, 2009a). 
Via vragenlijsten en zogenoemde weerbeeldiconen gaven medewerkers aan hoe ze zich voelden ten op-
zichte van de organisatie en hun team en in hoeverre ze hun competenties en ambities konden waarmaken. 
Tijdens de awareness-sessies zijn zowel de HPO-scores als de Perspectives/Weerbeelden-scores aan de teams 
gepresenteerd. Daarna zijn 120 ‘Call2Action’-sessies gehouden, waarin medewerkers de opdracht kregen 
een Team Ontwikkel Plan (TOP), met daarin verbeteractiviteiten voor het team, op te stellen. De verbeterin-
gen die het team overstegen werden aan hun managers meegegeven om naar een hoger organisatieniveau 
in te brengen. De teams kregen vervolgens de opdracht ieder kwartaal zogenoemde Review- en Previews-
sessies the houden, om de voortgang op de TOPs vast te stellen en om deze eventueel bij te stellen.

High Performing Managers
Om de CR-managers door te laten ontwikkelen naar het HPO-niveau was het nodig om in hen te investeren. 
Daartoe werden initieel de Realdrives Drijfverentest (Hatchfund, 2009b) en een 360 graden-Reflectortest, 
voor Ziggo ontwikkeld door PI-Company. Deze laatste test was mede gebaseerd op de HPO-leiderschaps-
kenmerken afkomstig uit het High Performing Managers-profiel zoals ontwikkeld door De Waal et al. (2012). 
Iedere manager vulde zelf de Realdrivestest in en liet anderen de Reflectortest invullen. Op basis van de re-
sultaten van beide testen stelden de managers jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan (de POP) vast en 
kregen ze maandelijks zogenoemde HPO-leiderschapsimpulsen aangeboden (korte trainingen over speci-
fieke leiderschapskenmerken), aangevuld met Ziggo MD-programma’s. Ieder jaar sloten de managers hun 
ontwikkeling af met zogenoemde portfoliogesprekken waarin ze hun testresultaten en hun ontwikkeling 
deelden met een groep ondergeschikten, collega’s en hun eigen leidinggevende.
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High Performing Individuen
Er werd ook fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Het streven daarbij was hen gericht bepaal-
de HPO-competenties bij te brengen, zoals beter samenwerken, meer resultaatgerichtheid en flexibeler gedrag 
(De Waal en Oudshoorn, 2012). Daarnaast was de ontwikkeling gericht op het verhogen van de motivatie bij me-
dewerkers om naar continue verbetering te streven. Alle medewerkers kregen ook de gelegenheid om een HPI-
zelftest in te vullen, en konden met de testresultaten uit maandelijks aangeboden HPI-leerimpulsen en CR-brede 
medewerkerontwikkelingsprogramma’s kiezen. De medewerkers werden verder gestimuleerd om andere afde-
lingen te bezoeken en daar contacten te maken voor het verbeteren van processen of werkroutines ‘over teams’ 
heen. Dit zogenoemde ‘Gluren bij de Buren’ stimuleerde het nemen van zelfinitiatief, leidde tot meer onderling 
begrip van elkaars problemen, en reduceerde de al dan niet gecultiveerde cultuurverschillen tussen de verschil-
lende teams binnen de organisatie. Parallel aan de ontwikkeling van de medewerkers leerden hun leidinggeven-
den hoe ze medewerkers beter konden coachen bij hun ontwikkeling en continue verbetering. Aan het eind van 
het jaar hadden medewerkers met hun managers een ontwikkelgesprek, waarin ze hun assessment deelden, hun 
POPs en persoonlijke doelen bespraken, en voorbeelden gaven van de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. 

High Performing Partners
CR maakte gebruik van strategische partners die medewerkers leverden of taken uitvoerden als er een extra hoge 
productievraag was of bij de implementatie en uitrol van nieuwe diensten. Binnen de veranderaanpak was de 
overtuiging dat deze partners ook aan de HPO-transitie moesten meedoen, ze leverden tenslotte jaarlijks onge-
veer 30 procent van de medewerkers. De klant mocht immers geen kwaliteitsverschil ervaren tussen CR-mede-
werkers en medewerkers van een partner. Daarom werden diverse strategische partners gevraagd vrijwillig mee 
te doen aan een zogenoemd High Performance Partnership (HPP)-programma, dat bestond uit een objectieve 
meting naar de kwaliteit van de partnerrelatie van zowel uit CR’s perspectief als vanuit het perspectief van de part-
ner (De Waal et al., 2013a). Daarbij werd vooral gelet op de mate van openheid binnen de partnership, de gelijk-
waardigheid van de partners in de partnership, en het conflictmanagement binnen de partnership. De metingen 
werden gevolgd door workshops waarin Ziggo en de partners de resultaten van de meting deelden en samen 
tot HPP-verbeterplannen kwamen. Daarna werd afgesproken om ieder kwartaal een review- en previewsessie te 
organiseren om de voortgang van de partnerrelatie te bewaken. 

Tabel 2 geeft een chronologisch overzicht van de veranderaanpak en -interventies, in de periode 2009-2013, 
zoals uitgevoerd bij CR.

Jaar interventie
Voorjaar 2010   Uitgangssituatie en uitgangspunten verbeterprogramma geformuleerd 

 Selectie HPO-raamwerk van De Waal als leidraad voor het  verbeterprogramma 
Najaar 2010  Nulmeting HPO-niveau Ziggo CR-organisatie Ontwerp verbeterprogramma 
Najaar 2010 150 HPO-teambewustwordingssessies (Awareness-sessies)
Voorjaar 2011  300 HPO-teamactiesessies (Call2Action) onder leiding van coaches
Voorjaar 2011  Nulmetingen HPO Individu, HPO Leidinggever en HPO Partner
Najaar 2011  Ontwikkeling verbeterprogramma’s HPO Individu, HPO Leidinggever en HPO Partners 

Interim HPO-meting om de voortgang te bepalen
Najaar 2011-2012   Vervolg teamontwikkelsessies Uitvoering HPO-verbeterprogramma’s HPO Individu, 

HPO Leidinggever en HPO Partners
Najaar 2012 Tweede HPO-meting
2012-2013  Vervolg teamverbetersessies Vervolg HPO-verbeterprogramma’s HPO Individu, HPO 

Leidinggever en HPO Partners
Voorjaar 2013 Inbedding HPO-gedachtengoed in staande organisatie

Tabel 2. Chronologie van het CR-verbeterprogramma 2009-2013
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Effectiviteit van de veranderinterventies
Zoals hiervoor beschreven was de meetbaarheid van de resultaten van het verbeterprogramma een van de doe-
len van de verbeteraanpak, om zo te kunnen bepalen welke verander- en verbeterinterventies het meeste effect 
hebben gehad op de diverse doelgroepen Ziggo CR, welke minder of geen effect hebben gehad, en welke inter-
venties de 2000 door de crisissituatie gedemotiveerde CR-medewerkers inspireerden tot verbetering. De effec-
ten van de veranderinterventies, vermeld in tabel 1, werden daarom op wetenschappelijke wijze onderzocht door 
een vragenlijst te verspreiden onder vele honderden CR-managers en medewerkers (Heijtel, 2012). In deze vra-
genlijst werd gevraagd of de interventie een positief effect had gehad op de betrokkenheid van de respondent 
bij de HPO-transitie en op het creëren van HPO-gedrag. De scores werden omgezet in percentages responden-
ten die aangaven een positief effect te hebben ondervonden van een bepaalde interventie. Bij een percentage 
beneden de 60 procent werd de interventie als weinig effectief beoordeeld, bij percentages tussen de 60 en 80 
procent als effectief, en bij percentages boven de 80 procent als zeer effectief. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
effectiviteit van de veranderinterventies bij CR. De effecten van de interventies bij de partners en van langer lo-
pende interventies (zoals ontwikkelprogramma’s) zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Veranderpartij Veranderinterventie effect interentie

cr-organisatie -  HPO-diagnose (= meting en interviews)
-  Organisatiebrede ontwikkelprogramma’s 

-  Effectief
-  Niet gemeten

cr-teams -  Awareness-sessies
-  Call2Action-sessies
-  GoHPO-sessies
-  Perspectives/Weerbeeldenmeting 
-  Kwartaal review- en previewsessies
-  ‘Gluren bij de buren’
-  Target books 
-  Team Ontwikkel Plannen en Team Statuten

-  Zeer effectief
-  Zeer effectief
-  Effectief
-  Effectief
-  Effectief
-  Effectief
-  Weinig effectief
-  Niet gemeten

cr-managers -  Realdrives 
-  PI Company 360 graden
-  Reflectortest
-  Managementdagen
-  Coachingcursussen
-  HPM-portfoliogesprek 
-  HPM maandelijkse leerimpulsen
-  Ziggo-managementdevelopmentprogramma’s

-  Zeer effectief
-  Effectief
-  Effectief
-  Zeer effectief
-  Effectief
-  Niet gemeten
-  Niet gemeten
-  Niet gemeten

cr-medewerkers -  Coachingsessies
-  Logboek 
-  HPI-ontwikkelgesprek 
-  HPI maandelijkse Leerimpulsen
-  Ziggo-medewerkerontwikkelprogramma’s

-  Effectief
-  Weinig effectief
-  Niet gemeten
-  Niet gemeten
-  Niet gemeten

cr-partners -  HPP-diagnose (= meting en interviews)
-  Awareness-sessies
-  Call2Action-sessies
-  Verbeterprogramma’s binnen samenwerkingsrelaties
-  Beleid over samenwerken met partners

-  Niet gemeten
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allen -  Voortgangsmails vanuit het managementteam
-  HPO Intranet
-  Reporters op de werkvloer (‘Jakhalzen’)
-  Medewerkerlunches met managementteamleden
-  Films
-  Jaarplan Customer Relations 
-  Jaarlijkse regiobijeenkomsten

-  Zeer effectief
-  Weinig effectief
-  Weinig effectief
-  Effectief
-  Effectief
-  Niet gemeten
-  Niet gemeten

Tabel 3. Overzicht effect veranderinterventies per CR-veranderpartij

Uit tabel 3 blijkt dat 80 procent van de gemeten interventies effectief tot zeer effectief zijn geweest om de be-
trokkenheid van CR’s managers en medewerkers bij de HPO-transitie te vergroten en hen te helpen HPO-ge-
drag aan te leren. Daarbij werden managers het meest positief beïnvloed, mede doordat de meeste van de ver-
anderinterventies op hen waren gericht. Dit is in lijn met het HPO-raamwerk waarin de HPO-factor 
Managementkwaliteit een zware rol speelt – doordat deze 13 van de 35 HPO-kenmerken bevat – waardoor er 
in principe veel interventies nodig zijn om deze factor te versterken. Bij de veranderinterventies die 
weinig effectief bleken te zijn, valt op dat dit over het algemeen individuele interventies waren: het individu-
eel bekijken van het intranet, het individueel bijhouden van een logboek en ‘target book’, een enkele mede-
werker die door de Jakhalzen werd geïnterviewd. De zeer effectieve interventies waren juist de interventies die 
in teams en groepen plaatsvonden, waarbij mensen met elkaar in dialoog gingen: de awareness-sessies, de 
Call2Action-sessies en de managementdagen. De veranderinterventie Realdrives is daarbij weliswaar indivi-
dueel maar de resultaten daarvan werden groepsgewijs besproken. Ook dit is conform het HPO-raamwerk 
waarin de HPO-factor Openheid & Actiegerichtheid pleit voor frequente dialoog. 

Op basis van de meetresultaten over langere periode, gericht op verschillende verbeter- en organisatie-
aspecten variërend van gedrag tot resultaat en van proces tot communicatie, kunnen we de volgende 
mechanismen blootleggen die medewerkers ertoe hebben aangezet open te staan voor inzicht, verbete-
racties uit te voeren en collega’s te stimuleren bij te dragen aan verbeteringen en te streven naar high per-
formance op individueel, team- en organisatieniveau. 
Ten eerste hebben medewerkers hun trots herwonnen. Tijdens de crisis werden ze continu geconfron-
teerd met klachten en slechte prestaties terwijl ze niet bij machte waren de situatie te verbeteren. Nu bleek 
dat ze wél in staat waren goede prestaties te leveren en dat ze zélf als individu of als team daar een bij-
drage aan konden leveren. Het regelmatig meten en communiceren van de resultaten was daarbij een 
motiverende factor. 
Een tweede aspect heeft betrekking op het doel van het verbeterprogramma om medewerkers en mana-
gers te ‘empoweren’ binnen hun eigen beïnvloedingssfeer knelpunten te identificeren, daarvoor verbe-
terplannen op te stellen en deze zélf of met het team te implementeren. Het vertrouwen en het mandaat 
dat men daarbij van de organisatie kreeg, inspireerden om problemen voortvarend op te pakken. 
Het derde aspect heeft betrekking op de leer- en ontwikkelinspanningen die zijn ingezet om individuen, 
teams én de totale organisatie te ontwikkelen. Het ging daarbij om individuele coaching, teamcoaching, 
leiderschapsontwikkeling, trainingen om de samenwerking met partners te verbeteren of het opleiden 
van interne gecertificeerde lean-consultants. Hierbij bleek dat er heel veel talent ‘verborgen’ zat in de call-
center- en monteurpopulaties, die traditioneel werden beschouwd als groepen met een beperkt ontwik-
kelingspotentieel. Medewerkers durfden boven zichzelf uit te stijgen en werden daarbij door de goed op-
geleide managers gestimuleerd. Het HPO-verbeterprogramma bood hen direct diverse action- 
learningmogelijkheden om het geleerde in praktijk te brengen. 
Ten slotte hebben de plenaire en landelijke ‘GOHPO-sessies’ bijgedragen aan een gezamenlijk CR-gevoel. 
Het werd medewerkers duidelijk dat ze onderdeel uitmaakten van een organisatie die steeds succesvol-
ler werd, dat ze serieus werden genomen en dat ze invloed hadden op de prestaties. Tijdens de sessies 
werden de voortgang van de verbetering gemeld, successen gevierd en ‘HPO-helden’ op het schild gehe-
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sen. Het werd medewerkers duidelijk dat het management de verbetering serieus nam, dat er een lang-
lopend programma werd uitgerold en dat dit geen eenmalige, kortdurende actie was. Meedoen bood 
kansen, niet meedoen bleek geen optie.

Voortgang HPO-transitie en conclusie
Ruim drie jaar na de start van de transitie naar HPO met behulp van De Waals HPO-raamwerk kunnen we op 
basis van de resultaten op de indicatoren in CR’s Change Score Card de volgende conclusie trekken: de verbe-
teraanpak heeft het beoogde effect gehaald. Er zijn duurzame verbeteringen geboekt op individueel, team- 
en organisatieniveau. Ook de samenwerking met de partners is verbeterd. Belangrijk is dat CR na drie jaar een 
voor de klantcontactcenterbranche ‘all time high’-klanttevredenheidsniveau van 7,5 wist te bereiken. Het HPO-
niveau is daarbij in relatief korte tijd met circa 10 procent gestegen (zie figuur 1), waarmee Ziggo een weg heeft 
gevonden naar een mogelijk high-performanceniveau. Er is potentieel voor verdere stijging, er zijn substan- 
tiële verbeteringen gescoord op alle vijf HPO-pijlers, en het HPO-raamwerk biedt de medewerkers een toegan-
kelijk vocabulaire om in het dagelijks werk te spreken over continu verbeteren. Meer dan 70 procent van de 
doelen in de CR-brede verbeterplannen zijn gerealiseerd. Het ontwikkelingsniveau van de teams is sterk toe-
genomen; de Weerbeelden/Perspectives-scores zijn 20 procent hoger dan bij de nulmeting en men hanteert 
een verbetervocabulaire gebaseerd op het HPO-raamwerk. Het niveau van de managers is toegenomen en 
medewerkers zijn meer tevreden: de resultaten van het medewerkertevredenheidsonderzoek stegen gemid-
deld met 13 procent. Medewerkers vinden dat ze meer verantwoordelijkheid hebben gekregen om hun werk 
goed te kunnen doen, ze vertonen een grotere veranderingsbereidheid, zijn meer betrokken bij het wel en wee 
van CR, en zijn trots om bij de organisatie te mogen werken. De CR-teams weten elkaar makkelijker te vinden, 
HPO is voor hen de norm geworden en geldt als de ‘way of working’. 

De casebeschrijving van het veranderprogramma binnen CR beschrijft een veranderaanpak naar een HPO. Op 
basis van de resultaten van de diverse meetinstrumenten zoals die zijn toegepast, de HPO-metingen, de Real-
drives, de Perspectivesmetingen en het onderzoek naar de effectiviteit van de veranderinterventies, is de ef-
fectiviteit van de aanpak aangetoond. Daarnaast demonstreert de casebeschrijving de effectiviteit van een in-
tegrale veranderaanpak, dat wil zeggen een aanpak gericht op de organisatie, de teams daarbinnen, de 
medewerkers, de managers en de externe partners van CR. Daarbij is de CR-case een voorbeeld van een lan-
getermijnorganisatieverandering die door sterk sponsorschap van de opdrachtgever (de VP CR), aansturing 
door een programmamanager, en met inzet van objectieve meetinstrumenten, zoals het HPO-raamwerk, tot 
een aantoonbare en meetbare prestatieverbetering van een organisatie heeft geleid.

Niet alles is echter goed gegaan. Diverse prijzen, certificeringen en markterkenningen zijn niet gerealiseerd, 
mede omdat de interne veranderingen veel energie en aandacht vroegen waardoor de oriëntatie op de 
markt bij tijd en wijle minder was. Ook de effecten op de klanttevredenheid zijn nog minder zichtbaar dan 
beoogd. De tevredenheid van klanten is weliswaar met 10 procent toegenomen, maar die moet nog verder 
toenemen en een stabieler karakter krijgen. Een verbeterinterventie die hiervoor is gestart, is het program-
ma ‘Passie voor de Klant’ waarbij ieder kwartaal exceptionele service verleend door een CR-medewerker aan 
een klant wordt beloond (De Waal en Heijden, 2013). Nu staat Ziggo CR aan de vooravond om zich van een 
stabiele en robuuste gemiddeld presterende organisatie door te ontwikkelen tot een hoog presterende or-
ganisatie. Wederom een uitdaging, maar nu CR-managers en -medewerkers weten wat veranderen is, hoe 
de beoogde resultaten meetbaar zijn te maken, en welke veranderinterventies werken, ziet CR de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. 
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hPO-factor 1: kwaliteit van management
1. Het management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie.
2. Het management is integer.
3. Het management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers.
4. Het management neemt snel besluiten.
5. Het management onderneemt snel actie.
6. Het management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen.
7. Het management is gericht op het behalen van resultaten.
8. Het management is zeer effectief.
9. Het management bestaat uit sterke leiders.
10. Het management straalt zelfverzekerdheid uit.
11. Het management houdt iedereen binnen de organisatie verantwoordelijk voor de eigen resultaten.
12. Het management is daadkrachtig met betrekking tot ‘niet-presteerders’.

hPO-factor 2: Openheid en actiegerichtheid
13. Het management gaat vaak de dialoog aan met medewerkers.
14. De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren.
15. De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen.
16. Het management staat fouten maken toe.
17. Het management staat open voor verandering in de organisatie.
18. De organisatie is prestatiegericht.

hPO-factor 3: langetermijngerichtheid
19. De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden.
20. De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten.
21. Het management werkt al lange tijd bij de organisatie.
22. Nieuw management wordt van binnenuit de organisatie gepromoveerd.
23. De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.

hPO-factor 4: continue verbetering en vernieuwing
24. De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van die van andere organisaties.
25. In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd.
26. In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd.
27. In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd.
28.  In de organisatie wordt alles gerapporteerd wat belangrijk is voor het behalen van een goede prestatie.
29.  In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informa-

tie gerapporteerd.
30. De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend.
31. De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.

hPO-factor 5: kwaliteit van medewerkers
32. Het management inspireert medewerkers om zeer goede resultaten te behalen.
33. Medewerkers worden continu gestimuleerd in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht.
34. De organisatie heeft een gevarieerd en complementair medewerkersbestand.
35. De organisatie groeit door samenwerking met leveranciers en/of klanten.

aPPendiX 1. het hPO-raamWerk 


