
1

DIENSTENMARKETINGMANAGEMENT / 1B

HBO Marketing /
Marketing management

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

o.m. gebaseerd op het boek
Dienstenmarketingmanagement
van auteurs W. de Vries jr., P. van
Helsdingen en T. Borchert

2

DIENSTENMARKETINGMANAGEMENT

Dienstverlening, marketing, management

M Bundling of unbundling:
    F Bij het ontwikkelen van (nieuwe) diensten, zullen
        dienstverleners moeten nadenken over hun
        business format (businessconcept, verdienmodel).

        Een cruciaal onderdeel hierin betreft de vraag:
        G dienen alle (of zoveel mogelijk) diensten samen
            in het totaalproduct te worden aangeboden
            (bundling), of
        G worden alle bijbehorende diensten juist apart
            aangeboden (unbundling)?

    F >> Vergelijk KLM met RyanAir
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Dienstverlening, marketing, management

M Verduidelijking dienstenconcept aan afnemers:
    F Welk business format ook wordt gekozen, het
        dienstenconcept moet voor de afnemer duidelijk
        worden gemaakt, alleen al om irritaties te
        voorkomen.  Dit kan o.a. door:
        G de marketingmix: 4 P’s + personeel, proces, physical 
            evidence (bewijs) = invulling van het dienstenconcept;
        G de perceptie van de dienstverlening: levering en
            ervaring van de dienst;
        G benadrukking van elementen van de servicepackage
            (customer benefit package), uitgaande van welke
            behoeften van afnemers vervuld moeten worden;
        G te werken aan het mentale beeld: verkleining van de
            kloof tussen verwachte en waargenomen dienst.



4

DIENSTENMARKETINGMANAGEMENT

Dienstverlening, marketing, management

M PLC: de productlevenscyclus van diensten:
    F Ook diensten kennen een PLC, waarbij dezelfde
        fasen worden doorlopen als bij producten:
      [G ontwikkelingsfase, hoewel meestal korter en
            minder kostbaar dan bij producten];
        O introductiefase: het introduceren van de dienst,
            bijv. met introductiekortingen;
        O groeifase: innovators en early adopters nemen 
            al af; nadruk op perfectioneren van dienst;
        O volwassenheidsfase: nadruk op optimaliseren,
            bijv. door additionele diensten;
        O verzadigingsfase: hevige concurrentie, steeds
            meer dienstendifferentiaties, innovaties;
        O vervalfase: dienst wel of niet meer continueren?
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Dienstverlening, marketing, management
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Dienstverlening, marketing, management

M Opdracht:
    beschrijf voor elke fase een bedrijf of organisatie
    met kenmerken van zijn /haar dienstverlening. 
    Hoe kan de cyclus verlengd worden?
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Dienstverlening, marketing, management

M Van Marketing 1.0 naar nu: Marketing 4.0:
    F Marketing 1.0 betreft de bekende ontwikkeling van de
        marktbenadering: product concept > productie
        concept > selling concept > marketing concept (rond
        1950) > maatschappelijk marketing concept.

    F Door de ontwikkeling van ICT onstonden rond 1990
        meer mogelijkheden om individueel aanbod te
        creëren: marketing 2.0, gebaseerd op o.a. d-base
        marketing, CRM, mass-customization, 1-to-1
        marketing.
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Dienstverlening, marketing, management

M Van Marketing 1.0 naar nu: Marketing 4.0:
    F Met nog meer mogelijkheden dankzij social media,
        crowd sourcing (Lay’s) en user generated content
        (wiki’s) nemen afnemers zelfs een deel van de marke-
        ting over, en zijn we aangekomen bij marketing 3.0.

    F Bij marketing 4.0 wordt o.a. ervan uitgegaan dat de
        online wereld onlosmakelijk samenhangt met de
        offline wereld.
        Zo dienen organisaties en hun merken daarom online
        elementen (bv. via Tweets) te integreren met offline
        elementen (bv. d.m.v. tv-reclame of events) tot totale
        klantenbelevenissen, waarbij de customer journey een
        belangrijke rol inneemt.
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Dienstverlening, marketing, management

M Verschillende soorten marketing:
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Dienstverlening, marketing, management

M Omgevingsvariabelen:
    Ook dienstverlenende
    organisaties moeten 
    rekening houden met
    en inspelen op de
    diverse micro-,
    meso- en macro-
    omgevings-
    variabelen:
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Dienstverlening, marketing, management

M Opdracht:
    beschrijf macro-omgevingsvariabelen voor:
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Dienstverlening, marketing, management

M Dienstenmarketingmix:
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Dienstverlening, marketing, management

M Dienstverleningsproces:
    De invulling van deze bijzonder ‘P’ betreft o.a. de
    volgende kwesties:
    F Waar vinden de handelingen plaats: backoffice 
        of frontoffice?
    F Welke handelingen moet de klant verrichten in 
        dit  dienstverleningsproces?
    F Welke handelingen verricht de organisatie zelf?
    F Passen deze stappen in de organisatiestructuur 
        en bij de organisatiecultuur?

M Processtappen van bijv. een transportbedrijf: order-
    verkrijging > laden > rijden > lossen > facturering.
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Dienstverlening, marketing, management

M Opdracht:
    Beschrijf de dienstverlening van Djoser, reisbureau
    voor avontuurlijk reizen, aan de hand van de 6 ‘P’s
    (google >> djoser reizen)    
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Dienstverlening, marketing, management

M Basismodel voor dienst verlenen, facetten:
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Dienstverlening, marketing, management

M Basismodel voor dienst verlenen, facetten:
    F dienstverlener: omvang van organisatie, finan-
        ciële situatie (omzet, winst), organisatiecultuur?
    F diensten: wat verkrijgt de consument / afnemer,
        inspelend op bepaalde behoeften: standaard-
        dienst of maatwerk?
    F dienstverleningsproces: veel of weinig inter-
        activiteit?  mate van prosumerschap?
    F consument / afnemer / doegroep: aantallen,
        grootte van klanten, soort (B2B, B2C, beide)/
    F relatie: aard / frequentie van contact, switch-
        drempel, mate van loyaliteit, enz.? 
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Dienstverlening, marketing, management

M Invulling van het basismodel: het ‘DNA’-model:
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Dienstverlening, marketing, management

M Dienstenmarketingmanagement-proces:
    Dit proces is uiteraard gebaseerd op de definitie van
    ‘management’:
    ‘het voortdurende proces van analyse & planning,
    organiseren & coördineren, controleren en bijsturen
    van activiteiten waarmee de organisatiedoelstel-
    lingen worden nagestreefd’.
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Dienstverlening, marketing, management

M Dienstenmarketingmanagement-proces:
    Deze uitleg vertoont parallellen met de bekende
    Deming-cirkel:
    F Plan: situatieanalyse, 
        doelen vaststellen, plannen
    F Do: plannen uitvoeren: 
        organiseren & coördineren
    F Check: nagaan of doelstel-
        lingen zijn behaald
    F Act: bijsturen of aan-
        passen wat nodig is.
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Dienstverlening, marketing, management

M Dienstenmarketingmanagement-proces:
    F Dienstenmarketingmanagement betreft:
        een tak van marketing en management waarbij 
        de ontastbaarheid van producten en de daarmee
        verband houdende problematiek centraal staan.
        Het managen van diensten vereist een aanpak op
        5 facetten van dienstverlenen: de organisatie, de
        dienst, de consument/afnemer, het dienst-
        verleningsproces en de relatie. 
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dienstenmarketing-
management als
strategisch proces
= indeling boek


