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Helpdesk 

EERSTE HULP BIJ 
ONGEMAKKEN 
"De computer doet niet wat ik wil." Daar komen de 
meeste telefoontjes op neer die de Helpdesk te behan
delen krijgt. Of liever gezegd: een van de helpdesken 
die we tot voor kort kenden. De afdelingen l&A van 
Utrecht en Den Haag hadden allebei een Helpdesk, en 
verder was er de WPO Helpdesk van het C B . Allemaal 
met een eigen telefoonnummer, een eigen werkruimte 
en een eigen bezetting. En dan hebben we het nog niet 
eens over de verschillende andere afdelingen -binnen 
de bank of bij het C B - die je moet bellen wanneer er iets 
aan de hand is met de computer. 

Bij elkaar een flink rijtje tele
foonnummers, en dat is voor 
iedereen lastig. Lastig voor de 
bankmedewerker die vlot zijn 
klanten wil kunnen helpen. En 
lastig voor iemand die wordt 
opgebeld over een computer
systeem waar hij weinig van 
weet. Die moet dan weer op 
zoek gaan naar een collega die 
het probleem wel kan oplos
sen. Bij een nieuw en gecom
pliceerd systeem als WPO 
(werkplekondersteuning) is de 
kans op problemen nog groter. 
De onvermijdelijke kinderziek
ten kunnen overal zitten: in het 

programma zelf, in de appara
tuur op het kantoor, en in de 
verbindingen met het CB. Een 
medewerker aan de balie heeft 
daar geen boodschap aan: die 
wordt geconfronteerd met een 
printer die niet print, een kas-
automaat die niet uitbetaalt, of 
een klant die opeens geen klant 
meer is. 

Eén alarmnummer 
Daarom is besloten om al die 
verschillende helpdesken 
samen te voegen tot één aan
spreekpunt met één alarmnum
mer. Gebruikers van computer-

Helene Moens is 
afkomstig uit 
Den Haag. Het bevalt 
haar, afgezien van het 
reizen, prima in 
Woerden. 

systemen kunnen met al hun 
problemen terecht bij de 
Helpdesk "nieuwe stijl". Het 
idee is afgekeken van 06-11, 
alleen is het telefoonnummer 
misschien wat lastiger te ont
houden: (03480) 3 86 88. 



VSB BEELD 

Wie zitten er achter dat tele
foonnummer? We spraken met 
vertegenwoordigers uit drie 
culturen: Hans van Domselaar 
(CB Woerden), Edwin 
Ravesteyn (VSB Bank 
Utrecht) en Helene Moens 
(VSB Bank Den Haag). 
Tijdens het interview gaat de 
verbouwing gewoon door: om 
ons heen sneuvelen diverse 
muren, want het samenvoegen 
van de afdelingen wordt letter
lijk genomen. 

Hans van Domselaar, die de 
leiding van de Helpdesk heeft 
gekregen, vertelt: "De nieuwe 
organisatie is nog niet hele
maal rond, omdat we afhanke
lijk zijn van de andere wijzi
gingen die bij het CB plaats
vinden. Maar hierop vooruit
lopend worden de mensen al 
wel bij elkaar gezet, want dan 
gaan ze vanzelf samenwerken. 
De Helpdesk verleent directe 
ondersteuning bij het gebruik 
van informatiesystemen. 
Problemen die we niet meteen 
kunnen oplossen, leggen we 
voor aan de elders in het 
bedrijf aanwezige specialisten. 
Daarbij garanderen we dat 
degene die een probleem heeft 

gemeld, altijd zo snel mogelijk 
antwoord krijgt." 

Edwin Ravesteyn is afkomstig 
uit de kantorenorganisatie van 
VSB Bank Utrecht. Hij is 
opgeklommen van kasassistent 
tot kantoorleider. Daarna heeft 
hij nog een tijd bij Operations 
in Amsterdam gewerkt. Sinds 
juni 1994 is hij uitgeleend aan 
het CB, om vanuit zijn bank-
achtergrond te assisteren bij 
het opzetten van de WPO 
Helpdesk. Edwin: "We zijn nu 
hard aan het werk om de ken
nis van iedereen te vergroten. 
We spelen informatie aan 
elkaar door en er worden aller
lei opleidingen verzorgd. De 
bedoeling is dat de kantoren 
met elke vraag op automatise
ringsgebied bij ons terecht 
kunnen. Ze krijgen dan iemand 
aan de lijn die begrijpt waar 
het over gaat. Dat is het voor
deel van in één ruimte bij 
elkaar zitten: je kunt snel infor
matie uitwisselen en je vangt 
dingen van elkaar op." 

Oren op steeltjes 
Helene Moens is eveneens 
achter de balie begonnen, in 

Den Haag. Later is ze advies
werk gaan doen, totdat er een 
vacature kwam bij de 
Helpdesk. In oktober 1994 is 
zij met haar collega's overge
plaatst naar het CB in 
Woerden. Helene: "Wij doen 
nu nog vooral ons 'eigen' 
werk: het ondersteunen van de 
gebruikers van de Haagse sys
temen. Maar inmiddels zijn we 
ons aan het voorbereiden op 
WPO, waar Den Haag straks 
ook mee gaat werken. De 
samenwerking binnen de 
Helpdesk is erg leuk, waar 
nodig en mogelijk springen we 
elkaar bij. Ook al ben je met 
iets anders bezig, je hebt toch 
je oren op steeltjes, dus je 
vangt veel op van de andere 
dingen die spelen." 

Edwin: "Kantoren moeten 
weten dat ze ons altijd kunnen 
bellen, ook als het maar om 
een klein probleem gaat. Want 
honderd kantoren met een 
klein probleem, dat is samen 
één groot probleem. Terwijl 
het voor ons mis.schien een
voudig is iemand te vinden die 
een oplossing bedenkt. Zo was 
er laatst een kantoor waar de 
pc in de spreekkamer 'raar' 

deed wanneer hij werd aange
zet. Tijdens een telefoonge
sprek kwamen we daar bij toe
val achter. Het bleek om een 
nieuwe pc te gaan, die geschikt 
is voor WPO. Door een klein 
mankement wilde het opstarten 
van WPO echter niet lukken. 
Op dat kantoor hebben ze twee 
maanden ten onrechte gedacht 
dat ze vanuit de spreekkamer 
WPO niet konden gebruiken." 

Hans: "Het is voor ons een uit
daging om met hoge normen te 
werken. We hebben nog niet 
alle problemen in de hand, 
organisatorisch zijn we ook 
nog niet helemaal op orde, 
maar we doen er alles aan om 
de gebruiker beter van dienst te 
zijn. We registreren alle pro
blemen, zodat we kunnen 
bewaken dat ze op tijd worden 
opgelost. Door deze registratie 
kunnen we er ook sneller ach
terkomen wanneer ergens iets 
structureel fout zit. Daarbij 
werken we nauw samen met de 
bank. Sommige problemen kun 
je voorkomen door betere pro
cedures op te stellen, of door er 
tijdens de opleidingen meer 
aandacht aan te besteden." 

Switch-kwaliteit 
Helene: "Afgezien van het rei
zen bevalt het me hier prima in 
Woerden. We betrekken elkaar 
bij de dingen waar we mee 
bezig zijn, en in het werkover
leg worden de taken zoveel 
mogelijk over verschillende 
mensen verdeeld. Er is hier 
absoluut geen sprake van cul
tuurverschillen tussen 
Den Haag, Utrecht en CB. 
Straks gaan we ook de onder
steuning verzorgen van de 
Fortis-afdelingen die in het 
VSB Hoofdkantoor komen. 
Kortom: heel veelzijdig en 
leuk werk." 

Hans: "Intern zal er wel eens 
wat misgaan, maar daar zullen 
onze klanten geen last van heb
ben. Wij werken door tot de 
klant tevreden is, want we 
pretenderen Switch-kwaliteit te 
leveren." 

Nico Spilt 
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