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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Heterogeen of homogeen?

M Waar heterogeniteit om draait:
    F heterogeniteit betreft de mate waarin een dienst
        meer of minder wordt ‘aangekleed’: standaard
        dienstverlening of juist klantspecifiek maatwerk?
    F aspecten waarmee rekening moet worden
        gehouden:
        G het managen van verwachtingen;
        G het managen van (zintuiglijke) perceptie;
        G het managen van kwaliteitsperceptie (ex ante:
            van tevoren);
        G het bewaken van kwaliteit (ex post: achteraf);
        G dissatisfactiemanagement (ontevredenheid);
        G het managen van processen.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van verwachtingen

M Beheersbare en onbeheersbare factoren:
    F om verwachtingen te kunnen managen, zal een
        dienstverlener inzicht moeten hebben in de
        achterliggende factoren of bronnen waarop de
        verwachtingen van consumenten zijn gebaseerd. 
        Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
        G beheersbare factoren;
        G onbeheersbare factoren.
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Managen van verwachtingen

M Beheersbare en onbeheersbare factoren:
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van verwachtingen

M 5 invalshoeken van kwaliteit:
    Volgens Harvard bedrijfskunde prof. David Garvin
    kan kwaliteit op verschillende manieren worden
    uitgelegd, en zijn er 5 invalshoeken die daarbij van
    belang zijn:
    F de transcendente benadering;
    F de productgebaseerde benadering;
    F de productiegebaseerde benadering;
    F de gebruikersgebaseerde benadering;
    F de waardegebaseerde benadering.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van verwachtingen
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van verwachtingen

M Opdracht:
    Bedenk voor elk van de 5 invalshoeken van kwaliteit
    2 voorbeelden in de dienstensector.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van percepties

M Perceptie = subjectieve waarneming:
    Het probleem van perceptie is dat ook al ziet de
    klant iets verkeerd, hij toch -vanuit zijn perceptie-
    gelijk heeft.
    Iedereen percipieert met 5 zintuigen, maar het
    waarnemingsproces verloopt verre van feilloos.

    Perceptie toetsen aan objectieve waarheden heeft
    dan ook meestal geen zin: de werkelijke wachttijd
    voor de trein duurde 15 min., maar kan als 30 min. 
    zijn waargenomen: maakt de objectieve wachttijd
    van 15 min. dan een verschil?
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van percepties

M Opdracht:
    De 5 klassieke zintuigen van de mens kunnen elk
    een belangrijke rol spelen in de interactie tussen
    dienstverlener en klant.
    Geef voor elk van de zintuigen 2 voorbeelden in dit
    verband.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van percepties

M Perceptie, enkele voorbeelden:
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Managen van percepties

M Perceptie, enkele voorbeelden:
    Probeer de kleuren te benoemen (niet wat er
    tekstueel staat!):
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van kwaliteitspercepties

M Total perceived quality model:
    Wat de ene klant als kwaliteit ervaart, wordt door
    een andere klant misschien heel anders ervaren. 
    Deze kwaliteitsperceptie is dus tamelijk complex, 
    en kan worden weergegeven aan de hand van het
    total perceived quality model van de Finse
    marketing prof. Christian Grönroos, waarin
    onderscheid wordt gemaakt tussen:
   
    F de verwachte kwaliteit: expected quality, en
    F de ervaren kwaliteit: experienced quality.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van kwaliteitspercepties

M Total perceived quality model :


