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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel: Service-Profit Chain

M Service-Profit Chain / SPC:
    In dit model wordt ervan uitgegaan dat tevreden-
    heid en loyaliteit van het eigen personeel de basis
    vormen van externe kwaliteit en per saldo van het
    behalen van winst.

    In hoeverre dit verband altijd geldt kan sterk
    worden betwijfeld, kijkend naar de grote hoeveel-
    heid saneringen, reorganisaties en outsourcingen
    die bijv.  in de bank- en verzekeringssector
    voorkomen.
    Niettemin, in de praktijk blijkt 5% meer klant-
    loyaliteit ca. 25-85% meer winst op te leveren! 
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De rol van personeel: Service-Profit Chain
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel: Service-Profit Chain

M Service-Profit Chain / SPC:
    In het SPC-model komen de volgende relaties voor:
    F de gestelde doelen, te bereiken door loyaliteit
        van de klanten;
    F loyaliteit van de klant die ontstaat door de
        tevredenheid over een bepaalde dienstverlening;
    F tevredenheid m.b.t. de waarde die de klant
        percipieert bij de levering van de dienst;
    F de waarde die door tevreden, loyale en produc-
        tieve medewerkers wordt geleverd (?);
    F tevredenheid van medewerkers door de hoge
        kwaliteit van de ondersteunende diensten en
        richtlijnen die medewerkers in staat stellen
        waarde voor de klant te creëren.
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De rol van personeel: Service-Profit Chain

M Opdracht:
    Zoek samen met 1 of 2 medestudenten/cursisten op
    het internet naar een dienstverlenend bedrijf dat
    het SPC-model met succes in de praktijk uitvoert. 

    Analyseer waarom het bedrijf met dit model zoveel
    succes boekt.
    Vergelijk dit met een concurrerend bedrijf dat niet
    volgens het SPC-model werkt, en analyseer de
    verschillen.
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel

M Interne marketing:
    het proces van planning en uitvoering van
    marketingactiviteiten gericht op het creëren en
    verbeteren van alle ruilprocessen binnen de
    organisatie, dit met het oog op de te bereiken
    organisatiedoelstellingen. 

    F Interne marketing gaat met name om de ruil-
        processen in de organisatie: wat kunnen wij
        voor elkaar betekenen m.b.t. de dienstverlening
        aan de klant?
    F Hiertoe worden o.a. doelstellingen en plannen
        gecreëerd, en ook bedrijfsmagazines, bedrijfs-
        feestjes, social events met personeel, enz.



Voldoen aan 
klantenwensen

Voldoen aan 
interne regels
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel

M Interne marketing en het 2-bazendilemma:
    Vaak worden dienstverleners geconfronteerd met
    het 2-bazendilemma: het enerzijds niet tegen de
    bedrijfsregels en beleid in willen werken, en
    anderzijds het zoveel mogelijk rekening willen
    houden met de wensen van de klant.
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De rol van personeel

M Interne marketing en het 2-bazendilemma:
    Interne marketing moet zich daarom richten op het
    creëren van vermogen om dit 2-bazendilemma en
    de daaruit voortkomende frustraties te voorkomen.
    Elementen die hierbij kunnen helpen:
    F talent zoeken dat beschikt over de juiste attitude 
        om dienstverlenend werk te kunnen doen;
    F medewerkers voorbereiden, door voortdurend te
        trainen, en cultuur van de organisatie over te
        brengen;
    F empowerment toepassen, waardoor mede-
        werkers beter weten welke problemen zij zelf of
        in teamverband kunnen oplossen;
                                                                                        >>

9

MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel

M Interne marketing en het 2-bazendilemma:
    Elementen die hierbij kunnen helpen (vervolg):
    F teamwork benadrukken, zowel formele teams
        (door management aangewezen) als informele
        teams stimuleren tot perfecte dienstverlening;
    F de vereiste ondersteuning geven m.b.t.: 
        1) de feitelijke probleemoplossing (de buitendienst

                verleent een dienst aan een klant); 
        2) verduidelijking van de context waarin het
             werk moet worden gedaan (intern vindt een

                planning plaats), en
        3) de onderlinge samenwerking (tussen binnen- en

               buitendienst).                                                       
                                                                                       >>
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel

M Interne marketing en het 2-bazendilemma:
    Elementen die hierbij kunnen helpen (vervolg):
    F een heldere visie verschaffen, met nadruk op de
        uit te dragen missie;
    F uitstekende prestaties meten en belonen, e.e.a.
        gebaseerd op een eerlijk beoordelingssysteem
        en een rechtvaardig beloningssysteem;
    F de beste medewerkers behouden: organisaties
        met de hoogste personeelsloyaliteit hebben ook
        de hoogste klantloyaliteit;
    F interne klantenkennis verhogen, zowel bij het
        management als bij de onderlinge afdelingen.
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel

M Ruilprocessen van interne marketing:
    zijn te onderscheiden in:
    F horizontale ruilprocessen tussen afdelingen: bijv.
        de onderlinge levering van halffabrikaten en
        diensten (zoals onderhoud, personeelsdiensten,
        administratie) binnen het primaire proces;

    F verticale (of: hiërarchische) ruilprocessen: bijv.
        het communiceren van ondernemingsdoelstel-
        lingen, of het overdragen van normen en
        waarden.
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel

M Ruilprocessen van interne marketing:
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van personeel

M Opdracht:
    Bedenk 3 ‘ruiltransacties’ per genoemd ruilproces
    voor de NS.
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Het belang van de communicatiemix:
    Ook de klant moet weten wat hij/zij moet doen en
    hoe te participeren in de dienstverleningsprocessen.
    Zo zal een treinpassagier die niet weet wat van 
    hem wordt verwacht, nooit op zijn bestemming
    aankomen.

    In dit verband zal de organisatie het managen van
    de interactiviteit moeten ondersteunen met 
    externe marketing (communicatie), en wel door
    middel van een goed uitgedachte communicatiemix.
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Het belang van de communicatiemix:
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Afstemming van de communicatieboodschap:
    De inhoud van een communicatieboodschap moet
    duidelijk zijn wat betreft de rol van de klant en de
    rol van het frontofficepersoneel in het dienst-
    verleningsproces, en moet zijn afgestemd op
    verschillende doelgroepen, waaronder:
    F consumenten (koop nu, en u betaalt geen
        installatiekosten, e.d.);
    F werknemers (if only everything in life was as
        reliable as a Volkswagen);
    F andere stakeholders (DHL: excellence, simply
        delivered; ASN-bank: voor de wereld van morgen;
        Lufthansa Cargo: the business to business class). 
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Enkele aspecten communicatie-instrumenten:
    F reclame: gevaar van te hoge verwachtingen;

    F persoonlijke verkoop: relatief duur, maar met
        mogelijkheden om duurzame relaties te creëren;

    F sales promotions (incentives): minder toepas-
        baar in dienstverlening, behalve bij:
        G diensten met laag risico;
        G diensten die frequent worden gekocht;
        G diensten waarmee consument bekend is;
        G diensten die zich op prijs onderscheiden;
                                                                                        >>
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Enkele aspecten communicatie-instrumenten:
    F pr en publicity: publiciteit, in de vorm van mond
        tot mond reclame levert vaak de beste kwaliteits-
        perceptie (kan ook negatief zijn!), en vormt een
        van de belangrijkste instrumenten;

    F sponsoring: vaak een heel dure methode van
        indirecte overtuiging, die obstakels en tegen-
        werpingen kan omzeilen;

    F direct marketing (DM): een prima middel om
        langdurige relaties met klanten op te bouwen,
        maar met gevaar van overkill (e-marketing);         
                                                                                        >>
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Enkele aspecten communicatie-instrumenten:
    F events en beurzen: goede instrumenten om
        relaties met klanten te verstevigen (b-to-b, 
        b-to-c), maar wel vaak met hoge kosten;

    F social media: de commerciële mogelijkheden van
        de 3 populairste technieken  (mobiele telefonie /
        internet / tv) worden almaar groter en geven
        sterke veranderingen aan consumentengedrag.
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Nieuwe media:
    F Door de integratie van internet en mobiele
        telefonie en die van internet en tv, ontstaan
        nieuwe mediavormen. Nieuwe communicatie-
        media ontstaan uit het samengaan van digitale
        en traditionele (massa)media.

    F Deze nieuwe media leiden ongetwijfeld tot een
        grote verscheidenheid, waardoor de externe
        communicatie van een organisatie mogelijk over
        teveel media wordt versnipperd.
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MANAGEN VAN INTERACTIVITEIT

De rol van de klant

M Nieuwe media:
    F Verder ontstaan steeds meer communities, zoals
        Facebook, Linkedin, e.d., met veel commerciële
        mogelijkheden, maar 
        waarbij privacy-issues
        steeds belangrijker 
        zullen worden.


