
16 Informatie Professional 1998 [2] 12

Daan Boom en Eric Nyst

De SLA als gebruikers-
overeenkomst

Informatiediensten die gedecentraliseerd worden of anderszins budgettair onder druk
komen te staan, zien zich vaak genoodzaakt hun dienstverlening te verzakelijken. Een
instrument dat daarbij een belangrijke rol kan spelen is de Service Level Agreement (SLA),
een overeenkomst die een duidelijker beeld van de relatie met de klant en helderheid
in de budgettering verschaft.

De dienstverlening door bibliotheken en documen-
tatiecentra wordt gekenmerkt door diverse tech-

nologische ontwikkelingen die de taak van de informatie-
specialist sterk wijzigen. Allereerst spelen Internet en
Intranet een belangrijke rol, waardoor informatiecentra
zich steeds marktgerichter gaan opstellen. Was tot voor
kort het functioneren van documentatiecentra gericht
op collectiemanagement, signaleren en rapporteren,
thans is de missie gericht op het ondersteunen van
kennisoverdracht door actief toegang te bieden tot alle
relevante informatiebronnen. Het uiteindelijk gevolg
van deze ontwikkelingen is een drastische verandering
in de relatie tussen documentatie-instellingen en hun
gebruikers. Zo vallen de volgende ontwikkelingen op:

• De omgeving. De afgelopen jaren heeft een grote hoeveel-
heid fusies te zien gegeven. De sterke economische groei
heeft veel ondernemingen doen besluiten een analyse uit
te voeren naar het strategisch beleid voor de komende
jaren: welke bedrijfsonderdelen horen tot de zogenaamde
kerncompetenties en welke niet. Drastisch zijn verschil-
lende bedrijfsonderdelen verkocht of gekocht. Daar-
naast speelt een harde concurrentiestrijd: op kosten, op
kwaliteit en op innovaties. (Zie daarvoor de recente
plannen van Philips en KPN.)

• De onderneming. Niet alleen via de telefoon en fax wordt
informatie uitgewisseld, ook de computer heeft als
distributiemedium zijn intrede gedaan. Integratie van
informatica en communicatie (zogenaamde ICT) zorgt
ervoor dat bedrijfsonderdelen, die fysiek los van elkaar
staan, door een web van informatiestromen met elkaar
verbonden zijn. Voor informatiecentra geldt onder an-
dere de verbinding met toeleveranciers, zoals Boeknet,
Swets en EBSCO.

• Het individu. Flexibiliteit van arbeid is de laatste jaren
sterk toegenomen. Begrippen als flexplek en persoon-
lijke mobiliteit hebben definitief hun intrede gedaan. De
technologische ontwikkelingen stellen de werknemer in
staat vanaf iedere denkbare werkplek zijn werkzaamhe-
den te verrichten.

• Gevolgen informatiecentrum. Door het toepassen van elek-
tronische snufjes zoals agents (zie Informatie Professional,

nr. 11 1998) kan het informatiecentrum persoonlijke
diensten aanbieden. Het leveren van persoonlijke ser-
vice speelt een belangrijke rol in de relatie tussen het
informatiecentrum en de gebruiker. De klant wil een
dienstverlening speciaal op hem afgestemd (maatwerk).
Om zich staande te houden binnen de organisatie moet
het informatiecentrum daarop inspelen. Om te weten
wat de klant wil, kan een gebruikersonderzoek worden
uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen met klanten speci-
fieke afspraken worden gemaakt over te leveren dien-
sten en over de prijs waarvoor deze beschikbaar worden
gesteld. De hieruit voortvloeiende afspraken worden
vastgelegd in de SLA: de Service Level Agreement.

Inhoud van de SLA

In de SLA wordt het totale dienstverleningspakket van
het informatiecentrum opgesplitst in voor de klant her-
kenbare diensten. Per dienst worden de benodigde mid-
delen en de daarmee samenhangende kosten gespecifi-
ceerd al naar gelang het door de klant gewenste
serviceniveau. Voorbeelden hiervan betreffen onder
meer het definiëren van de volgende zaken:

• serviceniveau: openingstijden, snelle responsietijden in de
vorm van een ‘quick’ service, werkplekondersteuning,
tijdschriftdistributie;

• producten en diensten: attenderingsdiensten, diepgaande
analyses, specialisatiegraad, bouw kennisdatabases,

  training en opleiding, inkoop van boeken.
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De SLA is geen contract, maar een overeenkomst,
totstandgekomen door onderhandelingen tussen twee
partijen. Hoe hoger het serviceniveau, hoe hoger de
prijs.

De voordelen

Met behulp van een SLA kan het informatiecentrum
effectiever omgaan met de kosten, omdat er een recht-
streeks verband wordt gelegd tussen te leveren producten
en diensten en de daarbij behorende investeringen. Er
wordt verantwoordelijkheid afgelegd naar het manage-
ment van de organisatie bij het jaarlijks vaststellen van
het budget. Met een SLA weet het informatiecentrum
van tevoren welke diensten afgenomen worden en hoe
hoog de kosten daarvoor zullen uitvallen. Het informatie-
centrum geeft vervolgens aan hoe hoog het budget zal
moeten zijn en of de kosten daadwerkelijk worden
terugverdiend. Daarbij kan het management vaststellen
welke diensten generiek moeten worden aangeboden op
basis van het algemene budget.
Daarnaast verkrijgt het informatiecentrum met een SLA
een duidelijk beeld van de relatie met de klant: beide
partijen weten waar ze nu aan toe zijn, wat ze geleverd
krijgen, hoe het geleverd wordt en tegen welke prijs.
Een SLA vormt ook een referentiepunt waaraan de
kwaliteit van de dienstverlening en de producten die zijn
afgeleverd afgemeten kan worden. Het informatie-
centrum is verantwoordelijk voor de kwaliteit, accutaresse
en de kosten van de dienstverlening en de tekortkomin-
gen daarin. De klant moet zich bewust zijn van de kosten
die gemaakt worden om de diensten te leveren. Met de
overeenkomst gaat de klant
na of hij de kwaliteit vol-
doende acht (ten opzichte
van de kosten) en zal, in-
dien dit niet het geval is,
zijn SLA het jaar daarop
willen bijstellen of zelfs mo-
gelijk beëindigen.

De Service Level Agree-
ment is een effectief mana-
gementinstrument voor de
communicatie tussen de
klant en dienstverlener
enerzijds en kwaliteit an-
derzijds. Een dergelijke
overeenkomst levert een bij-
drage aan het invoeren van
nieuwe diensten, het ver-
beteren van de concurren-
tiepositie door verhoging
van de kwaliteit, en het vast-
leggen van de dienst en de
met de klant overeengeko-
men kwaliteit.

De valkuilen

Het ontwikkelen en implementeren van een Service
Level Agreement moet zorgvuldig en geleidelijk gebeu-
ren. Voor het onderhouden van de SLA moet structu-
reel onderzoek gedaan worden naar de tevredenheid en
wensen van de klanten. Het meten van de klant-
tevredenheid is kostbaar en tijdrovend.
Een SLA vermindert de flexibiliteit van de dienstverle-
ning in een organisatie. Het informatiecentrum heeft
immers afspraken na te komen vanwege zijn verant-
woordelijkheden naar de klant toe.
De meeste nadelen zijn echter op te vangen door hier-
over afspraken te maken met de klantgroepen en bepa-
lingen op te nemen in de SLA.

Beheersing en onderhoud van de verdere verbetering
van de kwaliteit vindt plaats met behulp van de SLA,
waarin de afspraken tussen het informatiecentrum en de
klantgroepen zijn vastgelegd. Bij de implementatie moe-
ten we echter een aantal zaken trachten te voorkomen
die tot het mislukken van de SLA kunnen leiden:
• onduidelijkheid over de hele Agreement of over onder-
delen ervan;
• geen gezaghebbend aanspreekpunt is beschikbaar bij
klanten;
• de klant ziet geen voordeel in het gebruik van de SLA;
• de klant heeft slechte ervaringen uit het verleden met
het informatiecentrum;
• de definities van de diensten zijn vaag, dekken niet het
volledige dienstentraject en zijn niet in overeenstem-
ming met het in de SLA gestelde doel;

• de SLA is te gedetail-
leerd;
• er zijn geen sancties op
het niet halen van de doel-
stellingen en er wordt niet
gecorrigeerd wanneer de
doelstelling niet wordt ge-
haald.

Indien het informatie-
centrum diensten of pro-
ducten van (toe-)leveran-
ciers afneemt moeten de
hieraan verbonden risico’s
worden geïnventariseerd:
kan een (toe-)leverancier
niet leveren, dan is het
informatiecentrum ten-
slotte verantwoordelijk. Bij
het opzetten van de SLA
moet hiermee rekening
worden gehouden. Er die-
nen duidelijke afspraken
te worden gemaakt als een
opdracht niet tijdig kan
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worden uitgevoerd door calamiteiten, zoals een stroom-
storing. Tevens moet men vaststellen wie de benodigde
materiële middelen in eigendom neemt.

Hoe te beginnen

Het sluiten van een overeenkomst zal eenvoudiger gaan
met een klantgroep die al veel gebruikmaakt van het
informatiecentrum en zijn diensten goed kent en waar-
deert, dan met een nieuwe (potentiële) klant. Een over-
eenkomst sluiten met deze laatste zal niet eenvoudig
zijn. Om hem te overtuigen van de toegevoegde waarde
van de dienstverlening door het informatiecentrum en
van het feit dat de relatie bestendigd wordt door het
sluiten van de Service Level Agreement, moet de klant
naar het informatiecentrum ‘getrokken’ worden door
hem kennis te laten maken met de diensten. We noemen
dit het managen van ‘attractiviness’. Op basis van een rap-
port van McKinsey hebben we hiervoor een mana-
gementmodel ontwikkeld, dat uiteindelijk moet resulte-
ren in het sluiten van een Service Level Agreement.
Gebruikers - toekomstige klanten - beslissen waar ze
welke informatie tot zich nemen. Hierbij maken we
gebruik van marketingtechnieken, zoals promotie. Ge-
bruikers moeten naar het informatiecentrum getrokken
worden door het vergroten (attract) van de bekendheid
van het informatiecentrum, maar ook door bijvoorbeeld
via Internet of intranet informatie aan te bieden vóórdat
de gebruiker erom vraagt, zodat hij kennis kan maken
met de organisatie.
Nadat de gebruiker naar het informatiecentrum is ge-
trokken, worden hem herkenbare diensten geboden
(engage). De diensten voldoen aan de wensen van de
gebruiker en de dienstverlening is klantgericht. De ge-
bruiker verlangt een persoonlijke service. Binnen dit
kader past ook customatization.
De derde stap is van de gebruiker een vaste klant te
maken (retain). Dit kan door het ontmoedigen van het
gebruik van andere informatiecentra door het hanteren
van lagere prijzen of het leveren van een beter diensten-
assortiment.
Het beter leren kennen (learn) van de klant is daarbij
essentieel: van welke diensten maakt hij gebruik, wat
voor soort informatie wil hij en wat zijn zijn wensen.
Informatie over de klant kan worden verkregen uit
gesprekken of door het houden van een enquête.
Tot slot gaat het informatiecentrum een relatie aan met
de klant door het sluiten van een overeenkomst (relate).
Daarin staat welke diensten de klant afneemt en tegen
welke prijs. Hier tegenover staat dat de organisatie
kwaliteit garandeert. Beide partijen weten dan waar ze
aan toe zijn.

De verzakelijking binnen de informatiedienstverlening
leidt noodzakelijkerwijs tot het sluiten van een Service
Level Agreement met de klanten. Daarvoor moet op de
volgende zaken worden gelet.

• Klanten moeten eerst kennismaken met de diensten en
dienstverlening van het informatiecentrum, voordat een
SLA met ze kan worden afgesloten. De gebruikers
moeten de meerwaarde van de overeenkomst inzien.
• De invoering moet geleidelijk en zorgvuldig plaatsvin-
den om deze tot een succes te maken. Klanten maken
kennis met een dienst en bij succes wordt de dienst
verder uitgebreid en daarmee ook de SLA.
• Het succes van de SLA is afhankelijk van de gewaar-
borgde kwaliteit van de diensten en dienstverlening. De
gestelde doelen moeten worden gehaald. Jaarlijks moet
de kwaliteit van de dienstverlening worden gemeten en
worden vastgesteld of de doelen zijn gehaald. De klanten
worden door middel van service reports of wel management-
rapportages over de gehaalde doelen ingelicht. Vervol-
gens vindt een eventuele wijziging of verlenging van de
SLA plaats. Tussentijdse wijzigingen kunnen echter al-
leen totstandkomen als beide partijen hiermee akkoord
gaan. Het meten van de kwaliteit vindt plaats via tevre-
denheidsonderzoeken.
• Om de contacten tussen het informatiecentrum en de
klant te onderhouden, wijzen beide partijen een verte-
genwoordiger aan. De vertegenwoordiger van het
informatiecentrum neemt de klachten van de klanten in
behandeling.
• De medewerkers van het informatiecentrum worden
geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst.

Met een SLA heeft het informatiecentrum een krachtig
managementinstrument in handen om de relatie met
zijn klanten te verbeteren en te verduidelijken, waarbij
kwaliteit gegarandeerd en verbeterd wordt en tevens
een evenwichtige kostendoorbelasting ontstaat.
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