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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

Inzicht in managen van interactiviteit

M Onderscheid productie / consumptie van diensten:
    F Productie van een dienst: 
        bestaat uit voorbereiding en aflevering van de
        dienst, waarbij de consument meestal mee-
        produceert (vb: fysiotherapeut, webwinkels,
        onderwijs, enz.).

    F Consumptie van een dienst:
        betreft de ervaring en het gebruik ervan.
        3 kenmerkende consumptiefasen:
        G preconsumptiefase
        G consumptiefase
        G postconsumptiefase.
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M Samengaan van productie en consumptie:
    F Van prosumerschap tot servuctieproces:
        G prosumerschap: betreft de duur en de 
            intensiteit van de handelingen die de klant
            (consumer) moet verrichten om de dienst te
            consumeren.

        G servuctieproces: betreft de interactiviteit in
            het dienstverleningsproces: 
            service + productie = productieproces van
            diensten.
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M Samengaan van productie en consumptie:
    F Prosumerschap en servuctieproces worden 
        sterk beïnvloed door toepassingsmogelijkheden
        vanuit ICT.  Dit resulteert vaak in dienst-
        verlening met weinig menselijke interactie.
    
    F In hoeverre aanwezigheid van de klant nood-
        zakelijk is kan worden bepaald aan de hand 
        van:
        G de presentieplicht
        G de participatiegraad.
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M Samengaan van productie en consumptie:
    F presentieplicht:
        óf de klant reist naar de dienstverlener (locatie-
        keuze is dan van strategisch belang), óf de
        dienstverlener reist naar de klant (logistieke
        kosten zijn dan van belang).
    F participatiegraad: 
        de input die de klant zelf moet geven aan het
        dienstverleningsproces.

        Zo zijn er dus diensten waar de klant fysiek
        aanwezig moet zijn, met weinig participatie
        (kapper), of zelfs andersom (internet bankieren)
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Uit: Essentie van dienstenmarketingmanagement / W. de Vries jr.
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M Wachttijden en wachttijdenmanagement:
    Wachten tijdens het dienstverleningsproces wordt
    meestal als vervelend ervaren.  Toch zijn er
    verschillen in wachttijd te onderscheiden:
    F objectieve wachttijd: de feitelijke wachttijd
    F subjectieve wachttijd: de gepercipieerde
        wachttijd.

    F wachttijdenmanagement betreft het managen
        van objectieve en subjectieve wachttijden.
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M Wachttijden en wachttijdenmanagement:
    F de tevredenheid van de klant over de dienst-
        verlening wordt mede bepaald door de tevreden-
        heid met het wachten.  Deze tevredenheid is
        afhankelijk van 3 factoren:
        G de verwachtingen waarmee de consument de
            wachtsituatie ingaat;

        G de tolerantie de de consument op dat moment
            met het wachten heeft;

        G de evaluatie en de beoordeling van de wacht-
            situatie zelf. 
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M Tevredenheidsfactoren m.b.t. wachttijden:
    F de verwachtingen waarmee de consument de
        wachtsituatie ingaat:
        Consumenten schatten van tevoren de wachttijd
        in (a-priori), bijv. 10 min. tijdens een spreekuur
        van een huisarts.  
        Eenmaal in de wachtruimte blijkt de wachttijd
        naderhand (a-posteriori) bijv. mee te vallen,
        slechts 5 min.
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M Tevredenheidsfactoren m.b.t. wachttijden:
    F de tolerantie de de consument op dat moment
        met het wachten heeft:
        de aanvaardbare wachttijd, die afhankelijk is 
        van de ingeschatte wachttijd voor en tijdens het
        wachten, en: 
        G het aantal alternatieven van mogelijke andere
            dienstverleners;
        G de kosten om van dienstverlener te switchen;
        G de omstandigheden die de dienstverlener niet
            zelf in de hand heeft (overmacht, weer, e.d.);
        G tijdelijke individuele factoren (haast, honger);
        G de perceptie van de eigen rol (zelfverwijt).
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M Tevredenheidsfactoren m.b.t. wachttijden:
    F de evaluatie en de beoordeling van de wacht-
        situatie zelf:
        de subjectieve wachttijd, o.a. afhankelijk van:
        G de aantrekkelijkheid van de wachtruimte;
        G de afleiding tijdens het wachten (bv. tv, film);
        G de eerlijkheid bij het verwerken van 
            wachtrijen (bv. plaatsing van dranghekken);
        G geboden informatie omtrent de wachttijd;
        G de integratie van wachttijden, zodat niet eerst
            voor loket A gewacht moet worden, en daarna
            weer bij loket B. 
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Relaties en loyaliteit

M Het belang van duurzame relaties:
    Een goed klantbestand is belangrijk, bij voorkeur
    met zoveel mogelijk duurzame klanten.  Vaak geldt
    een 20-80 ratio, soms zelfs, bijv. 5-50 (50% van de
    omzet komt van 5% van de klanten: 5%-pattern).
    Duurzame relaties leveren tal van voordelen op:
    F uitbouwen is 5-10 x goedkoper dan acquisitie
        van nieuwe klanten;
    F sneller cross-selling mogelijk van extra diensten;
    F zorgen voor mond op tot mond reclame;
    F zijn bereid hogere prijzen te betalen;
    F hebben positief effect op personeel en andere
        klanten;
    F zijn in voor innovaties, nieuwe technologieën.
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Relaties en loyaliteit

M Relatiemarketing, d-based marketing, DM:
    F Relatiemarketing, ook wel aangeduid met
        retentiemarketing, 1-to-1 marketing, micro-
        marketing en customer relationship marketing, is
        gericht op het opbouwen van langetermijn
        relaties tussen aanbieder en afnemer op
        individuele basis.
    F D-based (database) marketing vormt een onder-
        deel van relatiemarketing, waarbij gebruik wordt
        gemaakt van het opgebouwde klantenbestand.
    F Direct marketing is ook gericht op duurzame,
        structurele en directe relaties met afnemers,
        maar vormt, net zoals d-based marketing, een
        instrument voor relatiemarketing. 
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M Relaties en binding:
    F Relaties, zijn feitelijk reeksen van transacties die
        gedurende langere tijd plaats vinden tussen een
        aanbieder en klanten, waardoor binding of
        loyaliteit ontstaat die in de loop der tijd kan
        veranderen.
    F Er zijn 4 soorten binding te onderscheiden:
        G financiële binding: (financiële) beloningen bijv.
            in de vorm van air miles;
        G sociale binding: persoonlijke en vertrouwens-
            relaties opbouwen, zoals adviseurs, arts, e.d.;
        G maatwerk binding: diepe kennis over klanten;
        G structurele binding: wanneer klant vanwege
            switchingkosten of uniciteit niet weg kan/wil.
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Relaties en loyaliteit

M Relaties en binding:
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M Waarom partijen met elkaar relaties aangaan:
    F winstmotief, vanuit de aanbieder en soms ook
        vanuit de klant bekeken;
    F noodzakelijkheid: omdat soms de wetgeving dit
        bepaalt (bv. Belastingdienst, KvK, e.d.);
    F asymmetrie: relatie door de macht van een derde
        partij (bv. Facebook-gebruikers die naar anderen
        overstappen vanwege machtspositie Facebook):
    F reciprociteit: elkaars klant zijn;
    F efficiëntie: wanneer de andere partij een activi-
        teit beter of sneller kan verrichten;
    F stabiliteit: wanneer zekerheid en/of voorspel-
        baarheid van belang zijn;
    F legitimiteit: om status of imago verkrijgen.
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M Doelen van het toepassen van relatiemarketing:
    F klantontwikkeling, uitbouw van de aankopen 
        van de klant door cross-selling, deep-selling en
        up-selling: verhoging van de share of wallet;
    F klantbehoud: ook al geldt vaak 80-20 ratio, dan
        kunnen de kleinere klanten nog steeds 
        waardevol of redelijk ‘promising’ zijn; 
    F relatieversterking: ter verdere versteviging van
        merk- of leverancierloyaliteit;
    F voorbeeldfunctie voor nieuwe klanten: het aan-
        trekkelijk zijn voor nieuwe klanten, o.a. door
        ambassadeursfunctie van bestaande klanten.
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M 2 relatie-ontwikkelingsmodellen:
    F relatielevenscyclus:
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M 2 relatie-ontwikkelingsmodellen:
    F loyaliteitsladder:

23

MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

Relaties en loyaliteit

M Loyaliteitsprogramma’s:
    Klanten staan zelden in de rij om een duurzame
    relatie te worden. Relaties moeten verdiend
    worden.  De volgende 4 loyaliteitsprogramma’s
    kunnen daarbij helpen:
    F affiniteitsprogramma: belonen zonder dat daar
        iets tegenover staat, bv. een klantenfeest;
    F spaarprogramma: uitgestelde beloning voor een
        bepaald gedrag, bv. Airmiles bij aankopen;
    F behoudprogramma: acties (bv. kortingen) voor
        bestaande klanten om weglopen te voorkomen;
    F cross- en deep-sellprogramma: persoonlijke
        aanbiedingen op specifieke of commerciële
        momenten in het leven van de klant.
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M Switching, commitment en vertrouwen:
    De mate van switching  -het overstappen naar een
    concurrent- is sterk afhankelijk van de mate van
    commitment en vertrouwen van de klant:
    F affectief commitment: hier is sprake van een
        verlangen om de relatie te continueren omdat de
        klant een prettige relatie heeft met de aanbieder;
    F calculatief commitment: wanneer de klant denkt
        baat te hebben bij voortzetting van de relatie, 
        dit gebaseerd op evt. switchingkosten zoals:
        G transactiekosten, bv. aansluitkosten;
        G leerkosten, bv. wat qua geld en tijd nodig is om
            een andere oplossing te leren beheersen;
        G kunstmatige kosten: bv. boetes.
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Switchgedrag

M Switching, commitment en vertrouwen:
    Vertrouwen: verkleint percieved risk, waardoor 
    een positieve invloed op de continuïteit van de
    relatie, en dus een negatieve invloed op
    switchgedrag.
    
    Vertrouwen in een dienstverlener is te onder-
    scheiden in:
    F vertrouwen in het gedrag van frontoffice-
        personeel;
    F vertrouwen in het beleid en de praktijken van 
        het management.
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M Churn rate, retentiegraad:
    Uit het switchmodel van Keaveney blijkt dat er
    nogal wat oorzaken kunnen zijn voor klanten om
    over te stappen.  Aanbieders van abonnements-
    diensten, bijv. telecom, houden in dit verband key
    performance indicators (KPI’s) in de gaten, zoals:
    F churn rate: ‘verloopgraad’:
                            ( C

T1
 - C

T2
 + A

T
 ) /C

T1
 x 100%,

    F retentiegraad: % klanten dat in een bepaalde
        periode behouden blijft:
                            ( C

T2
 - A

T
 ) / C

T1
 x 100%

     waarbij:  C
T1

 = aantal klanten aan begin periode T;
                      C

T2
 = aantal klanten aan einde periode T; 

                      A
T
   = aantal nieuwe klanten in periode.             >>
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M Churn rate, retentiegraad, voorbeeld:
    Een telecomprovider heeft aan het begin van
    periode T:   1.000.000 klanten ( C

T1
 ); aan het 

    einde van de periode T:  900.000 klanten ( C
T2

 ).
    Aantal nieuwe klanten in periode T: 200.000 (A

T
)

    Churn rate: 
    (1.000.000 - 900.000 + 200.000) / 1.000.000 =
    (300.000 / 1.000.000) = 0,3 = 30%.
    Retentiegraad:
    (900.000 - 200.000) / 1.000.000 =
    (700.000 / 1.000.000) = 0,7 = 70%.

    Er geldt: Churn rate + retentiegraad = 1 = 100%
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M Share of wallet:
    Steeds meer bedrijven meten in hoeverre hun
    klanten winstgevend zijn en of dat ook in de
    toekomst zal blijven.  Dit gebeurt door middel van
    een customer profitability analysis (CPA), waarbij
    wordt uitgegaan van wallet sizing, het vergroten
    van het klantaandeel.
    Klanten kunnen hiertoe worden beoordeeld aan de
    hand van 2 argumenten:
    F share of wallet (% aandeel bij leverancier van
        het totale bedrag dat een klant uitgeeft aan deze
        dienstencategorie)
    F profitable lifetime duration (geschatte tijdsduur
        waarin een klant bij de leverancier zal kopen). 

30

MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

Switchgedrag

M Wallet sizing:


