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De kunst van klantbeleving is leren van feedback. 
Steeds meer IT-bedrijven zien klantbeleving niet meer 
als ‘een marketingdingetje’, maar als pijler onder hun 
bestaansrecht. De IT Xperience monitor, ofwel ITX, zet 
de toon. Wij helpen IT-bedrijven met strengths-based 
interventions op basis van reflectie over klantbeleving. 
We geven inzichten en duiden marktontwikkelingen.

IT-bedrijven opereren in een markt waar gemotiveerde en 
talentvolle medewerkers een steeds schaarser goed 
worden. Het laatste wat je wilt is je eigen mensen 
frustreren waardoor ze weglopen. Je wilt een win-win: 
economisch én in beleving. Het tekort aan IT’ers wordt 
namelijk chronisch. Veel IT-bedrijven gaan daardoor 
actiever selecteren op het soort klanten waarvoor ze 
 willen werken.

De race om win-win by design is waar Giarte voor gaat. 
De X van Xperience staat bij ons centraal. In onze 
marktmonitor ITX gaat het om customer experience. 
Hierin staan bedrijven met het lef om vol te gaan voor 
klant beleving. De X staat ook voor de beleving van het 
IT-bedrijf en de mensen die voor klanten het verschil 
willen maken. Met ITX helpen we door transparant te 

maken wat de klantbeleving is en hoe die verder te 
verbeteren. Daarbij bieden we de mogelijkheid succesvolle 
klantcases op te stellen en de aandacht te geven die ze 
verdienen. 

IT-bedrijven die willen sturen op impact, klant beleving en 
betrokkenheid van hun eigen mensen, kunnen het zich 
niet meer veroorloven om te werken voor klanten die niet 
meegaan in een andere vorm van samenwerking en 
sourcing. Vandaar dat Giarte met XLA  investeert in het 
ontwerpen en begeleiden van samenwerkingen. Wanneer 
je veel hebt geïnvesteerd in de manier waarop je moderne 
software maakt, cloud infrastructuur geautomatiseerd 
beheert en stuurt op de impact die je softwareteams 
maken, wil je hier erkenning voor. Die waarde maken we 
tastbaar.

Wij hopen dat we jouw organisatie als toonaangevend en 
ambitieus IT-bedrijf kunnen helpen. Zie deze brochure 
over ITX 2022 als verkenning. We gaan graag met jou het 
gesprek aan.

Marco Gianotten & Karel Helsen

Voorwoord
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Wij geloven dat groei in meer 
zit dan alleen cijfers.

We laten zien waar IT-bedrijven goed in zijn en voorzien 
ze van inzichten om nog beter te worden. Groei om groei 

wakkert niet het heilige vuur aan bij je mensen. Duurzaam 
succes zit in het kunnen maken van verschil voor je 

klanten én je eigen medewerkers. Niets is krachtiger dan 
intrinsieke motivatie: sturen op impact en blije klanten.  

Die verhalen brengen wij.

Wij geloven dat succes nieuw 
 succes voedt.

We vieren successen en vergelijken partijen objectief 
door heldere classificatie en categorieën. We tonen aan 

de markt de top van elke klasse. Wij beschrijven en 
publiceren cases met als doel de markt te voorzien 

van bewijslast, zodat partijen elkaar sneller weten te 
vinden in de selectie. Dat doen we met voorbeelden die 

inspireren, tot nadenken aanzetten en laten zien dat 
sturen op waarde de hoeksteen is voor  succesvolle 

en duurzame samenwerking.

2

1

Bevlogenheid tonen
Met de IT Xperience Monitor laten we zien waar 
IT-bedrijven goed in zijn, op welke gebieden ze uitblinken 
en wat hun teams en klanten trots maakt. Die verhalen 
zijn van invloed op de wijze van oriëntatie, selecties, 
aanbestedingen en samenwerking met IT-bedrijven als 
partners.

Wij hebben twee belangrijke overtuigingen:
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Klantbeleving is meer dan alleen ‘een dingetje van marketing’.  
Het is het vertrekpunt voor duurzaam succes. Hoe maak je klantbeleving 
tot onderdeel van je IT-dienstverlening? ITX is een ankerpunt en een 
kompas voor IT-bedrijven.

Deelnemen aan ITX biedt drie voordelen:

1.  Beter inzicht in klantbeleving en kansen. We leggen de link tussen 
klanttevredenheid en de harde wereld van service management en 
accountmanagement. We vergelijken je performance en kwaliteiten 
met die van andere relevante spelers. Dit levert inzichten op voor 
gerichte acties en doorlopende verbeteringen. Zo bouw je aan een 
optimale customer-centricity.

2.  Versterking van zichtbaarheid in de markt. Met opname van je 
organisatie in ITX kom je sneller op de radar van usual en unusual 
prospects. Door deelname aan de Monitor werk je aan de verdere 
positionering en profilering richting besluitvormers en beïnvloeders. 
Met cases etaleer je je eigen successen. Zo bouw je aan een pull in de 
markt.

3.  Inspiratie voor je eigen strategie en positionering. Met presentaties 
en workshops geeft Giarte antwoord op essentiële vragen. Wat speelt 
er in de markt? Welke uitdagingen en pijnpunten zijn er? Deze 
inzichten zorgen voor een nog scherpere focus.
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Deelnemende IT-bedrijven
IT-bedrijven kunnen voor klanten meer en meer het 
verschil maken. Alleen ‘op de winkel passen’ is er niet 
meer bij, langzaamaan wordt ‘de winkel verbouwen’ 
– denk aan het ondersteunen van organisaties in hun 
digitale transformatie – de essentie in IT-dienstverlening.
Dat verschil willen wij laten zien aan de markt met ITX. 
Binnen de ITX-Monitor classificeren wij de volgende 
typen IT-dienstverlening:

Business Technology Services  In co-creatie bouwen, 
leveren en realiseren van technologische oplossingen en 
platforms om de operatie en verdienmodellen van klanten 
te verbeteren en te transformeren. Dit is een rol waarbij de 
digitalisering van de kernprocessen en producten van de 
klant centraal staat; het IT-bedrijf is gecommitteerd aan 
het succes van de business van de klant.

Data Intelligence Services  Ontwikkelen en leveren van 
geavanceerde dataoplossingen (zoals data lakes, data 
lifecycle management, business intelligence (BI), artificial 
intelligence (AI) en Internet of Things (IoT)) voor het 
optimaliseren van de business van de klant. Bij deze rol 
staat de transformatie van applicatie-centrisch naar data-
centrisch centraal.

Software Services  Ontwikkelen van applicaties en 
digitale producten en/of het verzorgen van het 
functioneel beheer van software voor een eindklant of 
ISV. Het gaat om het bouwen van maatwerksoftware, het 
inrichten van platforms (zoals Microsoft Dynamics 365, 
Mendix, Oracle, SAP, Salesforce, ServiceNow) en het 
ontwikkelen van digitale producten.

Managed Services  Implementeren, beheren, onder-
steunen, beveiligen en verbeteren van systemen voor het 
optimaal ondersteunen van de dagelijkse business van de 
klant. Cloud operations, technisch applicatiebeheer, 
werkplekbeheer, werkpleksupport, integratie en security 
zijn de verschillende subcategorieën. 

Datacenter & Infra Services  Leveren van data center-
infrastructuur met cross- en interconnectie diensten met 
andere datacenters en hyperscalers. Digitale 
transformatie versnelt: hyperconverged infrastructure 
wordt het normaal, waarbinnen naast de drie titanen 
Amazon, Microsoft en Google, voldoende ruimte is voor 
grote en kleinere datacenters. Zij bieden klanten een 
steeds betere cloudervaring inzake kosten, compliance, 
controle en eenvoud, inclusief de connectie naar de 
hyperscalers. In ITX 2022 wordt de rol van deze 
IT-bedrijven gekaderd en de klantbeleving inzichtelijk 
gemaakt.

In ITX worden deze rollen per klantrelatie vastgelegd. 
Naast generieke metingen over bijvoorbeeld de aan-
beveling (Fan Score) worden specifieke vragen per rol 
gesteld (zoals Xperience Indicators over de relaties per 
rol). De ene rol sluit de andere rol niet uit. Een IT-bedrijf 
kan meerdere rollen naast elkaar vervullen; in sommige 
gevallen zullen de rollen elkaar ook overlappen.
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De rol en/of dienst is van toepassing: 

    Wel (voldoende evaluaties in de studie en tevredenheidsscore ontvangen)

    Wel (onvoldoende evaluaties in de studie)   

   Niet

Diensten binnen Managed Services:

Technisch Applicatiebeheer 7,7 N=21

Werkplek Management

System Integration 7,5 N=13

Werkpleksupport

Managed Infrastructure 7,5 N=12

Security Management 7,7 N=7

Overzicht van typen dienstverlening

Datacenter & Infra Services

Software Services

Managed Services 7,7 N=7

Data Intelligence Services

Business Technology Services

Datacenter & Infra Services – Co-locatie (power, space, cooling)

– Inter Connectivity (partner ecosysteem)

– Data-architectuur

– On-site Support

– Hybrid Digital Infrastructure Management

– Backup & Security

Managed Services – Technisch Applicatiebeheer

– Werkplek Support

– Werkplek Management

– Managed Infrastructure

– System Integration

– Security

Software Services – Bouwen van maatwerksoftware

– Leveren van Agile- en DevOps-teams

– Inrichten en beheren van enterprise applicaties  

– Cloud-native software development

Data Intelligence Services –  Bouwen en onderhouden van Data Lakes (central data repository)

– DataOps (data architecture & management)

– Data Intelligence

– Business Intelligence (BI)

– Artificial Intelligence (AI)

– IoT/OT

Business Technology Services –  Co-creatie en/of realisatie van technologisch gedreven disruptieve 
oplossingen om de operational excellence of verdienmodellen van 
klanten te transformeren

EXAMPLE
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De kracht van branchefocus

‘In de beperking toont zich de meester’ is de bekende 
uitspraak van filosoof en schrijver Goethe. Door je te 
focussen en gedisciplineerd te werken, kom je tot meer. 
Een successtrategie voor IT-bedrijven is de focus op een 
select aantal branches. Dit met een bredere en meer 
geïntegreerde dienstverlening. Beoogde effecten 
daarvan zijn betere klanttevredenheid, hogere 
klantloyaliteit, duurzamere groei en meer bevlogen 
werknemers. 

Met ITX bieden we de mogelijkheid tot 
brancheverdieping op twee niveaus:
1.   Datavergelijking op branches. Dit is een op 

maatgemaakte peer-review vanuit onze database. 
We zoomen in op diverse cijfermatige 
dwarsdoorsneden om verschillen te duiden en 
context te geven.

2.   Strategische analyse. We zoomen in op relevante 
managementvraagstukken zoals: ‘wat kunnen we 
leren van anderen’, ‘welke trends zijn relevant’ en 
‘welke kansen liggen er voor ons’. Deze strategische 
analyse is voor reflectie, dialoog en aanscherping 
van de eigen strategie. We werken met een aparte 
intake voor deze analyse met advies.

Vertical Excellence Quadrant
 
In 2022 hanteren we een nieuwe 
2x2-matrix waarbij klanten hun 
IT-bedrijven kunnen beoordelen 
langs twee assen: de mate waarin 
de klant je waardeert voor 
relevante branchekennis (industry 
understanding) en de mate waarin 
de klant je waardeert voor 
branchegerichte oplossingen 
(solution proficiency).

ITX branches 2022

Giarte hanteert de volgende basisindeling voor branches: 
1.  Financiële dienstverlening – banken, verzekeraars, 

pensioen, investment management, market trading
2.  Media & ICT – SaaS/ISV’s, fintech, biotech, 

connectiviteit, mediabedrijven
3.  Onderwijs – lager, middelbaar en hoger onderwijs, 

commerciële opleidingsbedrijven
4.  Publieke dienstverlening – lagere overheden, ZBO’s, 

ministeries, nutsbedrijven (water, OV, netbeheer)
5.  Productie & Industrie - agri, energie, maak, chemie, 

farma, elektronica
6.  Retail & CPG – food/non-food retail, e-commerce, 

groothandel, consumer packaged goods
7.  Transport & Logistiek – vervoer, supply-chain, 

distributie, opslag (land, water, lucht)
8.  Bouw & Installatie – installatie, utiliteitsbouw, grond-, 

weg- en waterbouw, projectontwikkeling
9.  Wonen – woningcorporaties, particuliere verhuurders
10.  Dienstverleners – consultancy, juridisch, uitzend, 

schoonmaak, recreatie 
11.  Zorg – cure, care (GGZ, GGD, VVT), eerstelijns, klinieken, 

medische apparatuur
12.  Horeca – hotels, restaurant(ketens), vakantieparken  
13. Overig



8IT Xperience Monitor 2022

‘De kwaliteit van de 
geleverde diensten’

  Competenties 
Harde kwaliteiten
  Klantgerichtheid 
Zachte kwaliteiten
  Samenwerking – Fit 
Een prettige relatie en een 
goede match tussen het IT-bedrijf 
en de klant

OUTPUT

‘De toegevoegde waarde 
voor de klant’

  Customer Delight 
Positieve klantbeleving en 
hoge klantloyaliteit

  Business Relevantie 
Business outcomes voor de klant

  Toekomstgerichtheid 
Ondersteuning van de doelen 
van de klant

OUTCOME

‘De financiële doelen 
die bereikt zijn’

  Commerciële Positie IT-bedrijf 
Financiële kansen voor het 
IT-bedrijf

  Groei Klant 
Financiële voordelen voor de klant

MONETIZED 
PERFORMANCE GOALS

Het IT Xperience-model | Metrics
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Met de Regular-variant ontvang je een 
cijfermatige terugkoppeling van de resultaten uit 
het onderzoek. Bij Regular worden geen 
aanvullende diepte-interviews gehouden met 
klanten en volgt geen maatwerk-analyse over 
relevante marktontwikkelingen en nieuwe 
kansen. Regular is een goede basis voor kleinere 
en/of opkomende IT-bedrijven in Nederland.

VARIANT 1

Met Deep Dive krijg je een ‘pluspakket’ met verdieping 
zoals een terugkoppeling van diepte-interviews met 
klanten, vergelijkingen met belangrijke concurrenten, 
en aanvullende analyses over groeikansen, 
toegespitst op jouw onderneming. We gaan een stap 
verder met het oog op de toekomst: waar liggen 
kansen en wat is jouw onderscheidend vermogen? 
Deep Dive is geschikt voor IT-bedrijven die de lat hoog 
leggen in customer experience en groei.

VARIANT 2

Add-on mogelijkheid: Leadership Session
Add-on mogelijkheid: Brancheverdieping op twee niveaus
Add-on mogelijkheid: Management Offsite

Regular Deep Dive

Afnamevarianten ITX-Monitor
Als je deelneemt aan ITX, ben je als 
IT-bedrijf nadrukkelijker zichtbaar voor 
klanten en prospects. Met deelname laat je 
de markt zien dat jullie organisatie belang 
hecht aan het delen van kennis en het 
vergroten van transparantie. Als IT-bedrijf 
kun je deelnemen aan de ITX-Monitor op 
basis van twee varianten:
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deliverables
 — Uitvoering van het onderzoek;

 —  Cijfermatige terugkoppeling van de resultaten;

 —  Kort redactioneel opgemaakt bedrijfsprofiel  
voor in het jaarboek en op de ITX website;

 —  Een PDF en 75 hard copy exemplaren  
van het jaarboek;

 —  Twee toegangsbewijzen voor het jaarevent 
van 2022.

deliverables
 —  Uitvoering van het onderzoek;

 —  Cijfermatige terugkoppeling van de resultaten;

 —  Kwalitatief onderzoek door middel van 
aanvullende verdiepingsinterviews binnen de 
eigen klantgroep;

 —  Op maat gemaakte presentatie van de resultaten 
met uitgebreide terugkoppeling (inclusief 
peergroup naar wens);

 —  Kort redactioneel opgemaakt bedrijfsprofiel  
voor in het jaarboek en op de ITX website;

 —  Voorafgaand aan de publicatie van het jaarboek 
een early insights report over de resultaten;

 —  Een PDF en 150 hard copy exemplaren  
van het jaarboek;

 —  Drie toegangsbewijzen voor het jaarevent van 2022.

Omzet per jaar prijs

Minder dan 45 miljoen * € 22.500,-

Meer dan 45 miljoen * € 30.500,- 

Omzet per jaar prijs

Minder dan 45 miljoen * € 12.000,-

Meer dan 45 miljoen * € 18.500,-

VARIANT 1 VARIANT 2

Regular Deep Dive

De kosten zijn afhankelijk van de in 2021 
gerapporteerde jaaromzet in Nederland. 
Het onderscheid in omzet is gebaseerd 
op IT-diensten, consulting en project-
contracten in Nederland, waarbij de omzet 
van value added reselling en detachering 
niet meetelt.

Prijsinformatie 
Alle genoemde prijzen in deze brochure 
zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Deliverables en investering

*  De jaaromzet grens voor Datacenter &  
Infra Services bedrijven ligt op € 20 miljoen.
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Deliverables
Regular Deep Dive

Uitvoering van het onderzoek

Cijfermatige terugkoppeling van de resultaten

Kort bedrijfsprofiel in het jaarboek en op de website

Op maat gemaakte presentatie van de resultaten met uitgebreide terugkoppeling (incl. peergroup-indeling naar wens)

Diepte-interviews met klanten

Early Insights Report

Twee redactioneel opgestelde online cases

Een uitgebreid online bedrijfsprofiel, met periodieke update

Exemplaren van het jaarboek en PDF (editie 2022 is optioneel ook beschikbaar in het Engels) 75 150

Toegang tot het jaarevent in 2022 2 tickets 3 tickets

+  Add-on mogelijkheid: Leadership Session

+  Add-on mogelijkheid: Brancheverdieping op twee niveaus

+  Add-on mogelijkheid: Management Offsite
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Management Offsite

Op offsites (intern) of events 
(met klanten)  presenteert 
Giarte een inspirerend ver-
haal of geeft een energieke 
masterclass. Een mooi 
voorbeeld is de master class 
‘Deep Empathy in Tech’ voor 
het ontwerpen en borgen 
van customer  centricity. 
Op basis van een briefing 
wordt de bijdrage van Giarte 
afgestemd op een voor jullie 
relevant thema. Bij buiten-
landse locaties volgt een 
meerprijs.

prijs € 4.000,-

Branchefocus  
(zie pagina 7)

Dit deel bestaat uit een data-
vergelijking op branche -
niveau (met verdieping op de 
vertical excellence quadrant) 
en een  optionele strate-
gische  analyse voor reflectie 
en kansen. Deze branche-
analyse op twee niveaus is 
een add-on op de deep-dive 
variant van ITX. 

Verdieping op relevante 
branches € 3.500,-

Strategische analyse over 
kansen € 6.500,-

Extra Profiling
Je wilt de markt laten zien waar je als IT-bedrijf goed in bent, wat 
klanten trots maakt en welke keuzes worden gemaakt. Die verhalen 
veranderen de wijze van oriëntatie, selectie en samenwerking. 
Wij geloven dat successen nieuwe successen voeden. De wereld 
verandert snel. Daarom bieden wij extra mogelijkheden bovenop 
het standaard bedrijfsprofiel in het jaarboek.

Dynamic Profiling op de  website
Naast het bedrijfsprofiel in het 
jaarboek ontvangt de IT-provider 
een uitgebreid redactioneel 
vormgegeven bedrijfsprofiel op 
de ITX website, op basis van een 
interview met enkele leden 
van het MT en/of de directie. 
Per kwartaal vind er een update 
plaats naar aanleiding van 
een gesprek met Giarte en de 
IT- provider.

prijs € 6.000,-

Uitgebreide (klant)cases
Er worden twee cases geschre-
ven, op basis van een (klant)
interview. De case kan gerela-
teerd zijn aan een klant of een 
product/dienst. Deze cases 
worden gepubliceerd op  
itx.giarte.com. De publicatie-

rechten op de cases worden 
gedeeld zodat de cases ook zelf 
kunnen worden gebruikt voor 
marketing.

prijs € 8.000,-

Cloudprofiel
Op de website (itx.giarte.com) 
wordt het bedrijfsprofiel van de 
IT-provider uitgebreid met 
fact-based informatie over de 
positionering en het aanbod 
van de IT-dienstverlener op 
het gebied van cloud. Het cloud-
model wordt vormgegeven 
op basis van een uit gebreide 
 consultatie waarmee alle moge-
lijke typen clouddiensten en 
-producten kunnen worden 
gecate goriseerd. 

prijs € 1.500,-

Leadership  Session

Voor strategiereflectie orga-
niseert Giarte inter actieve 
sessies met het  leadership 
van IT-bedrijven (MT, aan-
deelhouders,  strategische 
klanten). Deze sessies duren 
een halve dag en gaan over 
marktkansen, positionering, 
groeiversnellers en priori-
teiten. Doel is het formule-
ren van een  heldere en 
gedragen visie door de deel-
nemers. De begeleiding en 
de debrief regelt Giarte.

prijs € 6.200,-

Value add-ons op Deep Dive
Verander ingesleten patronen, maak nieuwe energie vrij, pas toekomstvisies aan. 
De grote vraag is hoe je het oude leert loslaten en in korte tijd grote stappen kunt 
zetten. Als je hierbij wat hulp kunt gebruiken, dan moet je bij Giarte zijn. 
Voor IT-bedrijven die de Deep Dive-variant afnemen, leveren wij extra diensten:

mailto:itx.giarte.com?subject=
mailto:itx.giarte.com?subject=
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Marketingpakket

ITX is bij uitstek geschikt om te worden 
ingezet voor marketingdoeleinden. Ieder 
jaar communiceren IT-bedrijven over 
hun eigen prestaties in de monitor door 
middel van persberichten, banners op de 
eigen website of worden de behaalde 
resultaten aangehaald in interviews. 

In de huisstijl van Giarte ontvang je een 
eigen marketingpakket. Dit pakket bevat 
een infographic, die zowel intern als 
extern gedeeld kan worden en beeld-
materiaal gebaseerd op de eigen 
resultaten uit de monitor, wat bijvoor-
beeld gedeeld kan worden op de website 
van jouw bedrijf, in brochures en in 
nieuwsbrieven.

prijs € 3.250,-

Challengerprofiel

De wereld van IT verandert en daarmee 
ook de wensen en behoeften van de 
markt. Giarte ziet steeds vaker dat 
tijdens aanbestedingen en tenders 
‘unusual suspects’ de gevestigde orde 
wakker schudden. IT-bedrijven die nog 
niet vol doen aan de voorwaarden voor 
deel name aan onze ITX-Monitor, maar 
die wel aan het groeien zijn, bieden wij 
de mogelijk heid om met een Challenger-
bedrijfsprofiel in het jaarboek en op de 
website te worden vermeld. Het profiel 
wordt door Giarte (in neutrale bewoor-
ding) opgesteld in samenwerking met 
het IT-bedrijf. 

Deelname in deze vorm is mogelijk 
gedurende twee elkaar opvolgende 
edities van de ITX-Monitor. Het IT-bedrijf 
met een Challenger-profiel ontvangt 
75 exemplaren van het jaarboek.

prijs € 5.500,-

Extra diensten en producten ITX-Monitor

Extra presentatie

Voor een extra presentatie 
(ongeacht variant) van de ITX-
Monitor brengt Giarte kosten in 
rekening. Presentaties kunnen 
worden verzorgd op afstand of op 
een locatie naar keuze in Nederland.

prijs € 1.250,-
Extra event tickets 

Extra toegangsbewijs voor het 
jaarlijkse event van Giarte.

prijs € 450,- per ticket

Extra jaarboeken

Naast het standaard aantal 
exemplaren is er de mogelijkheid om 
extra boeken bij te bestellen.

prijs € 12,50,- per stuk
met een minimale afname van 10 stuks 
(exclusief verzendkosten)
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XLA® Academy en merkrechtlicentie
Integreer het XLA-denken in de hele organisatie. Als bedenkers van XLA 
coordineren wij de ontwikkeling van deze filosofie met onze partners. 
Wij ontwerpen, faciliteren en licenseren XLA-trainingen. Zo helpen wij 
IT-organisaties en IT-bedrijven om de waarde van IT centraal te stellen 
in hun modus operandi. Bij Giarte geloven wij dat XLA iedereen helpt om 
betere, waardevollere IT te creëren. Daarom zijn wij met trainingen 
gestart: voor het delen, verspreiden en verbeteren van de methode en 
best practices.

Zet de eerste stappen in Xperience Management en start met een 
van onze cursussen:
–  NTA 8038 XLA® Framework
– Introductie tot Xperience Management en XLA®

– Basisprincipes van Xperience Management en XLA®

XLA-merkrechtlicentie
Giarte heeft het XLA-merkrecht en biedt IT-bedrijven aan om een  
XLA-merkrechtlicentie te verkrijgen. Deze bedrijven kunnen dan officieel 
het XLA-merk voeren. Dit is belangrijk omdat uitvragende organisaties 
XLA steeds vaker als bindende voorwaarde opnemen bij 
een aanbesteding. Om in aanmerking te komen voor een XLA-
merkrecht licentie moet een minimaal aantal medewerkers van het 
IT-bedrijf jaarlijks een korte online cursus volgen met examen.  
Het aantal medewerkers per bedrijf dat deze cursus moet volgen is 
afhankelijk van de bedrijfsomvang. 

NTA 8038 XLA®  
Framework  
(Nederlandse XLA NEN-norm)

Deze 90 minuten durende training bestaat uit 
12 video’s waar we ingaan op informatie, good 
practices en beeldmateriaal over de NTA 8038 
XLA. De inhoud van deze training hangt nauw 
samen met het officiële NTA 8038 XLA-document. 
Met behulp van de inhoud van de video’s ben jij 
voldoende uitgerust om het NTA 8038 XLA-
examen te maken. Om te slagen dien je minimaal 
70% van de meerkeuzevragen correct te beant-
woorden. Wanneer je slaagt voor je examen zal je 
resultaat concreet gemaakt worden met een 
certificaat (XLA Novice). Dit certificaat laat zien 
dat je over voldoende kennis van de NTA 8038 
XLA beschikt.

prijs € 295,- (inclusief BTW)
Zie: academy.giarte.com

http://academy.giarte.com
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XLA® Academy en merkrechtlicentie

Basisprincipes van 
Xperience Management en XLA®

Deze training van 2 dagen gaat dieper in op de concepten zoals uitgelegd in 
de training Introductie tot Xperience Management en XLA. Wat is de essentie 
van een goede ervaring en waarom is het voor de eindgebruiker zo cruciaal? 
Behalve een verdieping van de theoretische uitwerking worden in deze training 
ook praktijkvoorbeelden behandeld, good practices gedeeld, en groepsopdrachten 
uitgevoerd. Aan de hand hiervan leggen we stap voor stap uit hoe we tot een 
betere klantervaring kunnen komen. Het is hierbij van belang te onderkennen 
waar je organisatie nu staat en waar het heen wil. Vervolgens creëren we de 
XLA met bijbehorende XI’s, maak je ze operationeel, en verbeter en vernieuw je 
de geleverde ervaring.

De inhoud van deze training zorgt ervoor dat jij voldoende uitgerust bent om het 
Basisprincipes van Xperience Management en XLA-examen te maken. Om te 
slagen dien je minimaal 70% van de meerkeuzevragen correct te beantwoorden. 
Wanneer je slaagt voor je examen zal je resultaat concreet gemaakt worden met 
een certificaat (XLA Practitioner). Dit certificaat laat zien dat je voldoende kennis 
hebt over de Basisprincipes van Xperience Management en XLA.

Voordat je deze training kunt volgen, zijn 2 zaken vereist: 
–  Het volgen van de Introductie tot Xperience Management en XLA training.
–  Het behalen van de XLA Ambassador Badge.

prijs € 1.795,- (inclusief BTW)

Introductie tot Xperience 
Management en XLA®

Deze training introduceert in een dagdeel de concepten 
Xperience Management en XLA. XLA staat voor Xperience Level 
Agreement. Een XLA is een overeenkomst met als doel een 
gedefinieerde ervaring te creëren middels Xperience Indicators 
(XI’s). Een XLA verbindt technische prestaties, zoals afgesproken 
in een SLA, met klantenperceptie over alle IT-interacties. Het gaat 
uit van het standpunt dat we moeten doen wat er écht toe doet. 
Hoe goed vindt en ervaart de eindgebruiker een bepaalde service? 
Wanneer de overeengekomen XLA-afspraken in een overeen-
komst zijn vastgelegd kunnen we toewerken naar actief 
Xperience Management dat een continue verbetering van de 
ervaring van de eindgebruiker nastreeft.

De inhoud van deze training zorgt ervoor dat jij voldoende 
uitgerust bent om het Introductie tot Xperience Management en 
XLA examen te maken. Om te slagen dien je minimaal 70% van 
de meerkeuzevragen correct te beantwoorden. Wanneer je slaagt 
voor je examen zal je resultaat concreet gemaakt worden met een 
certificaat (XLA Ambassador). Dit certificaat laat zien dat je 
voldoende kennis hebt over de Introductie tot Xperience 
Management en XLA.

prijs € 495,- (inclusief BTW)

VERVOLG
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Alleen van bedrijven die bij Giarte hebben aangegeven 
in de IT Xperience Monitor te willen worden 
meegenomen, worden de resultaten opgenomen in het 
jaarboek en op de website. Het onderzoek wordt geheel 
onafhankelijk uitgevoerd. Een deel van de resultaten 
wordt teruggekoppeld naar de markt.

Criteria
Deelname aan de ITX-Monitor staat open voor ieder 
IT-bedrijf dat actief is op de Nederlandse markt voor 
IT-dienstverlening. Wij stellen een aantal eisen aan 
de vorm en de contracten die worden betrokken in het 
onderzoek.

Het onderzoek heeft betrekking op de afgelopen twaalf 
maanden van de dienstverlening en zal worden 
uitgevoerd in de periode februari 2022 tot en met april 
2022. Giarte betrekt in het onderzoek alle fases van de 
dienstverlening die in de periode van de afgelopen twaalf 
maanden tussen de klantorganisaties en hun IT-bedrijf 
hebben bestaan, dus van migraties (looptijd drie 
maanden) tot aan contracten die in deze periode zijn 
beëindigd.

Wanneer een IT-bedrijf door minimaal tien respondenten 
uit tien verschillende klantorganisaties wordt 
geëvalueerd, worden deze evaluaties in de studie 
betrokken. Van het IT-bedrijf wordt dan ook een beknopt 
bedrijfsprofiel in het jaarboek en op de website 
opgenomen.

De resultaten van het onderzoek zijn te raadplegen in het 
jaarboek dat Giarte uitbrengt en via de website. Hier zijn 
bovendien bedrijfsprofielen te vinden van alle IT- 
bedrijven. Het jaarboek heeft een oplage van 10.000 
exemplaren en wordt breed verspreid, onder bijvoorbeeld 
senior- en topmanagement, zoals CIO’s en vendor 
managers, en tevens onder consultancy- en advies-
praktijken. Op de website ITX-Monitor worden 
inhoudelijke kennisartikelen gepubliceerd.

Daarnaast organiseert Giarte elk jaar een exclusief event, 
een cadeautje van Giarte aan de markt. Het publiek bij 
dit event bestaat voor 70% uit uitbestedende organisaties; 
voor deelnemende IT-bedrijven is tegen betaling een 
beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar.

Werkwijze ITX-Monitor
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november ’21 december ’21 januari ’22 februari ’22 maart ’22 april ’22 mei ’22 juni ’22 juli ’22 augustus ’22 september ’22 oktober ’22

Contractreview met IT-bedrijven

Online dataverzameling Verdiepende interviews met klanten 
(Deep Dive-variant 2 & 3)

Dataverwerking, analyse en 
productie

Presentaties en workshops 
bij de IT-bedrijvenGiarte Event

Tijdlijn 2022
In de eerste helft van 2022 zullen de beoordelingen van 
klantorganisaties over hun relatie met hun IT-bedrijven 
met behulp van een online survey worden verzameld. 
Als voorbereiding hierop vragen wij een actieve samen-
werking met het IT-bedrijf. Giarte probeert per IT-bedrijf 
zoveel mogelijk klantorganisaties in het onderzoek te 
betrekken. Daarnaast ontvangt Giarte van zowel 
uitbestedende organisaties als IT-bedrijven informatie 
over uitbestedingscontracten. Ook houdt Giarte zelf op 
verschillende manieren het klantbestand en de markt-
informatie up-to-date. Zo beschikt Giarte onder andere 

over een eigen database met gegevens over organisaties 
en hun relatie(s) met IT-bedrijven.

Deze database wordt up-to-date gehouden op basis van 
voorgaande edities, persberichten, referenties en andere 
bronnen.

Voor de Deep Dive-varianten zullen wij in het tweede 
kwartaal aanvullende interviews houden om het verhaal 
achter de cijfers te duiden. De studie wordt onafhankelijk 
van IT-bedrijven uitgevoerd.
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Giarte doet al meer dan 15 jaar onderzoek naar de human experience in 
IT. Wij kennen de kracht van de ideale gebruikerservaring door en door. 
Wij weten wat telt op de werkvloer en wat cruciaal is in de business. Wij 
begrijpen hoe je systemen en processen moet aanpassen om verandering 
mogelijk te maken. 

Het creëren van de perfecte ervaring met zakelijke IT begint bij het 
doorbreken van ingesleten denkpatronen. Daarom introduceerden wij 
het vernieuwende XLA-denken als paradoxaal alternatief voor de SLA. 
Daarmee heeft Giarte geherdefiniërd wat IT is én wat het moet doen 
vanuit het perspectief van de eindgebruiker. 

Onze denkwijze werkt aanstekelijk. Wij ontwikkelen onze producten 
tegenwoordig in co-creatie. Onze klanten en partners behoren tot de 
grootste technologiebedrijven, NGO’s en multinationals. Samen hebben 
wij een duidelijk doel: master the art of a perfect IT experience – voor 
gelukkige klanten, tevreden medewerkers en klinkende resultaten.

Met een team van gedreven professionals ontwerpen wij instrumenten 
en modellen voor het verbeteren van de klant- en eindgebruikersbeleving 
bij zakelijke IT en software. Hiermee helpen wij organisaties en 
instellingen om een betere businessimpact en ketensamenwerking te 
realiseren. 

Neem contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak:

Xperience Management en XLA®

Giarte is de grondlegger van de Xperience 
Level Agreement (XLA). XLA is een 
methode om de beleving van klanten, 
medewerkers en de business vanuit een 
menselijk perspectief te benaderen. 
IT helpt professionals creatief, effectief 
en productief te zijn. Wij verleggen de 
focus van techniek naar mensen, door 
de mentaliteit te veranderen (rethink), 
de vaardigheden te trainen (reshape) en 
de tools te leveren (reveal) om ervaringen 
met IT vast te leggen en te verbeteren. 
Xperience Management en XLA helpt 
organisaties om IT optimaal af te 
stemmen op wat echt belangrijk is voor 
klanten, werknemers en de business. 
Wij leveren XLA als werkwijze met KPI’s 
en plug-ins voor bestaande ITSM-
platformen. Zo kan XLA gemakkelijk 
worden gemeten en geïntegreerd in 
scorecards en beloningsmanagement.

mailto:info%40giarte.com?subject=
http://www.giarte.com
http://itx.giarte.com
http://academy.giarte.com
http://www.cloudsourcing.nl


In IT staan mensen zelden op de eerste plaats. Nog te 
vaak lopen we aan tegen ‘mag niet’ en ‘moet zo’. Dat kan 
én moet anders. Giarte creëert de beste ervaring in IT. 
Met onderzoek, trainingen en consultancy. Wij gebruiken 
ons geavanceerd dataplatform met artificial intelligence 
om actionable insights te genereren.

The ‘I’ in ‘IT’ is 
rarely about ‘me’.
We’re here to 
change that. 


