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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M Meting van kwaliteit bij dienstverlening:
    Meten = weten.  Uitgaande van het TPQ-model van
    Grönroos kunnen zich de volgende situaties voor-
    doen (waarbij vk = verwachte kwaliteit en ek = ervaren

     kwaliteit):
    F Q

vk
 << Q

ek
 : hier wordt overkwaliteit geleverd; er

        wordt te veel geleverd voor te weinig beloning;
    F Q

vk
 < Q

ek
 : de norm, iets meer leveren dan

        verwacht, waardoor klant steeds verrast wordt;
    F Q

vk
 = Q

ek
 : acceptabele kwaliteit die mogelijk

        door concurrentie zal worden overtroffen;
    F Q

vk
 > Q

ek
 : hier wordt onvoldoende kwaliteit

        geleverd, waardoor klant ontevreden is / blijft.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M SERVQUAL:
    Het meten van de verschillen tussen verwachte en
    ervaren kwaliteit staat centraal bij het SERVQUAL
    (service-quality) meetmodel. Kwaliteit wordt hierbij
    gemeten aan de hand van 5 dimensies:
    F tastbare zaken, zoals faciliteiten, apparatuur,
        mensen;
    F betrouwbaarheid: accurate, betrouwbare
        uitvoering van de dienst;
    F responsiviteit: bereidwilligheid, behulpzaamheid;
    F zorgzaamheid: in hoeverre personeel vertrouwen
        naar de klant weet te brengen;
    F inleven in de klant: in hoeverre de organisatie en
        haar mensen echt aandacht hebben voor de klant.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M SERVQUAL:
    Voor elk van deze 5 dimensies wordt door klanten
    aangegeven hoe belangrijk de dimensie is, wat
    daarvan verwacht wordt en in hoeverre aan deze
    verwachting is voldaan.  De totaalscores kunnen
    worden bepaald aan de hand van een formule:
     
    Q = [I

d1
 x (P

d1
 - E

d1
)] + ........ +[I

d5
 x (P

d5
 - E

d5
)]

    ofwel: Q = 3 [I
d1...5

 x (P
d1...5

 - E
d1...5

)]

    waarbij: Q = kwaliteit dienst;   I
d1...5

 = belang van
    betreffende dimensie;   P

d1...5
 = ervaringsscore op

    dimensie;   E 
d1...5

 = verwachtingsscore op dimensie.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M SERVQUAL, opmerkingen:
    F het aantal dimensies hoeft niet beperkt te zijn tot
        5, maar kan worden aangevuld met specifieke
        bedrijfs- of sectordimensies;
    F eerdere versies van SERVQUAL gingen uit van wat
        het hoogste niveau van dienstverlening zou
        moeten zijn: should-verwachting.  Nu wordt
        gekeken naar acceptabele niveau: would-
        verwachting.  Het verschil tussen deze niveau’s
        heet: zone of tolerance. 
    F tevredenheid is niet altijd hetzelfde als kwaliteit.
        Vb.: fastfood eten: men kan tevreden zijn met een
        snelle maaltijd, maar dit is niet per sé kwaliteits-
        voedsel. 
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M GAP-model:
    Na het meten van kwaliteit (bijv. met SERVQUAL)
    kan het van belang zijn om na te gaan waardoor de
    kwaliteitsverschillen zijn veroorzaakt.

    Hiertoe kan het GAP-model van marketing prof.’s A.
    Parasuraman, Valerie Zeithaml en Leonard Berry
    worden gehanteerd.  Door middel van dit model
    wordt getracht evt. tekortkomingen in de externe
    kwaliteit van dienstverlening (gap 5) te verklaren
    aan de hand van interne oorzaken (gaps 1, 2, 3 en
    4). 
                                                                                         >>
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

8

MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M GAP-model:
    F gap 1: verwachte dienstverlening - management-
        perceptie: 
        Oorzaken kunnen zijn:
        G management weet te weinig wat klanten willen,
           wat vooral te maken heeft met niet of nauwe-
           lijks marktonderzoek verrichten;
        G management besteedt te weinig tijd aan het
            inwinnen van informatie direct van de klant,
            bijv. aan de hand van contacten tussen front-
            officepersoneel en de klanten.  
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M GAP-model:
    F gap 2: managementperceptie - vertaling
        percepties in specificaties: 
        Oorzaken kunnen zijn:
        G geringe of geheel afwezige aandacht van
            management voor kwaliteit, mogelijk te veel
            gericht op korte termijn resultaten of kosten;
        G het ontbreken van een formeel proces van 
            kwaliteitsbeheersing van dienstverlening: geen
            kwaliteitsnormen, te weinig standaardisatie;
        G perceptie van het management zelf, doordat
            men mogelijk te weinig geloof heeft in het
            eigen kunnen.        
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Bewaken van kwaliteit

M GAP-model:
    F gap 3: vertaling percepties in specificaties -
        feitelijke dienstverlening: 
        Oorzaken kunnen zijn:
        G geen of onvoldoende teamwork; te weinig
            betrokkenheid, te weinig interne marketing;
        G slechte afstemming tussen werknemer en job;
        G onduidelijkheid over de werkzaamheden;
        G rolconflicten: belangen van de organisatie
            wijken af van de belangen van de klant;
        G verkeerde beloningssystemen: teveel gericht 
            op korte termijn sales;
        G onvoldoende beheersingsmogelijkheden door
            personeel zelf, bijv. slechte interne afstemming.
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Bewaken van kwaliteit

M GAP-model:
    F gap 4: feitelijke dienstverlening - externe
        communicatie: 
        Oorzaken kunnen zijn:
        G marketingmanagement dat teveel op omzet-
            resultaten wordt beoordeeld, en daardoor
            externe communicatie verricht dat niet waar-
            gemaakt kan worden; 
        G gebrek aan onderlinge communicatie tussen
            afdelingen en/of personeelsleden, bijv. het niet
            op de hoogte zijn van reclamecampagnes, e.d.

12

MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Dissatisfactiemanagement

M Ontevredenheid managen:
    Al gaat er nog zoveel aandacht uit naar kwaliteit van
    dienstverlening, dit is nog geen garantie dat
    dienstverlening niet fout kan gaan, en dat alsnog
    ontevredenheid bij de afnemer ontstaat.
    
    F Dissatisfactiemanagement is de systematische
        inspanning die erop gericht is gegevens over de
        ontevredenheid van consumenten uit zoveel
        mogelijke externe en interne bronnen te
        verzamelen en te analyseren om het management
        informatie te verschaffen om de oorzaken van
        ontevredenheid op te sporen, te verbeteren en
        vooral weg te nemen.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Dissatisfactiemanagement

M Een vorm van goed klachtenmanagement:
    Waar gewoon klachtenmanagement zich vooral richt
    op het oplossen van klachten, wordt met
    dissatisfactiemanagement zoveel mogelijk getracht:
    F niet alleen de klant te behouden, maar de kans op
        herhalingsaankoop te vergroten, en de kans op
        negatieve mond-tot-mondreclame te verkleinen;
    F de oplossing van de klacht te laten leiden tot
        positieve reclame.  
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Dissatisfactiemanagement

M 2 vormen van ontevredenheid die tot klachten
    kunnen leiden:

    F dissatisfactie die ontstaat tijdens het dienst-
        verleningsproces, bijv. ten gevolge van
        wachtrijen, te nadrukkelijke promotie, attitude of
        onvriendelijkheid van personeel, enz.; 

    F dissatisfactie die optreedt in de postconsumptie-
        fase, zoals cognitieve dissonantie, niet waarge-
        maakte beloften, e.d. (denk hierbij aan de
        woekerpolisaffaire).
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Dissatisfactiemanagement

M Waarom klachten de dienstverlener niet bereiken
    (en de klant alsnog verdwijnt):
    Om een klacht te uiten,zal een consument 1 of meer
    drempels moeten nemen:
    F actiedrempel: het in actie komen om een klacht te
        doen;
    F entreedrempel: de fysieke en psychologische
        barrière om een klacht te doen;
    F communicatiedrempel: de mondelinge en
        schriftelijke vaardigheden die nodig zijn om de
        ontevredenheid te uiten.
    Internet heeft al deze drempels sterk verlaagd, wat
    positief maar ook erg negatief voor bedrijven kan
    uitpakken.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van heterogeniteit via processen

M Processen in kaart brengen:
    Om het dienstverleningsproces goed in kaart te
    kunnen brengen, is het van belang te begrijpen
    welke handelingen door de dienstverlener en de
    klant worden verricht, wat hun rollen zijn en wat
    van beiden wordt verwacht.
    Bij zowel dienstverlener als bij klanten kunnen
    rolconflicten en/of roldubbelzinnigheden (role
    ambiguity) ontstaan.
    Zo kunnen dienstverleners, en ook klanten, door
    onvoldoende kennis en training soms belangrijke
    vragen niet kunnen of willen beantwoorden. 
    Daarom wordt vaak gewerkt aan de hand van een
    script of andere vorm van standaardisatie.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van heterogeniteit via processen

M Flowcharting, blueprinting, service mapping:
    Flowcharts (stroomschema’s):
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Managen van heterogeniteit via processen

M Flowcharting, blueprinting, service mapping:
    Blauwdruk van een dienst:
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van heterogeniteit via processen

M Flowcharting, blueprinting, service mapping:
    Voor een goede blauwdruk van een dienst zijn de
    volgende stappen nodig:
    F processen identificeren: welke transformatie-
        processen vinden plaats, met welke input?
    F kwetsbare punten in processen isoleren: waar kan
        het dienstverleningsproces mislopen?
    F een tijdkader realiseren: het vaststellen van 
        standaard-uitvoeringstijd(en) binnen het dienst-
        verleningsproces;
    F winstgevendheid analyseren: op basis van de
        standaard-uitvoeringstijd(en) kunnen marges
        worden bepaald waarbinnen de uitvoering van de
        dienst nog winstgevend is.
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Managen van heterogeniteit via processen

M Flowcharting, blueprinting, service mapping:
    Service mapping gaat verder dan blueprinting. 
    Hierin worden meer uitdrukkelijk de onderlinge
    relaties weergegeven tussen klanten, frontoffice,
    backoffice en topmanagement.  
    In service mapping wordt een visuele scheiding
    aangegeven tussen het gedeelte van de organisatie
    dat op strategisch niveau werkt, en het operationele
    gedeelte van de organisatie. 
    Ook wordt bij een service map per verschillend
    onderdeel van de dienst een verbale beschrijving
    gegeven: een soort uitwerking van het script-idee
    van de dienstverlening.  
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Managen van heterogeniteit via processen

M Benchmarking:
    Zodra verschillende processen in kaart zijn gebracht
    d.m.v. flowcharts, blueprints of service mapping,
    kan evt. vergelijking met andere organisaties
    beginnen: benchmarking.  Doel: het creëren van
    superieure performance van de eigen organisatie.
    Benchmarking kan gebeuren aan de hand van wat
    concurrenten doen, maar ook organisaties in andere
    bedrijfstakken kunnen als benchmark worden
    beschouwd.
    Wel moet afgevraagd worden in hoeverre de te
    vergelijken organisatie als maatstaf mag worden
    beschouwd, en in hoeverre de concurrentie hiervan
    op de hoogte zal zijn.
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van heterogeniteit via processen

M Verbetering van processen:
    Het goed beheersen van bedrijfsprocessen kan een
    duurzaam concurrentievoordeel opleveren.  Daarom
    hebben (vooral in de jaren ‘90) tal van bedrijven een
    of andere vorm van Business Process Re-engineering
    (BPR) omarmd en doorgevoerd (’De bijl aan de
    wortel’, Michael Hammer & James Champy).
    Deze benadering gaat uit van ondernemings-
    processen die niet als een stelsel van georganiseerde
    functies moeten worden gezien, maar als een
    verzameling van aan elkaar gerelateerde
    kernbedrijfsprocessen. 
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MANAGEN VAN HETEROGENITEIT

Managen van heterogeniteit via processen

M Beheersingsactiviteiten m.b.t. bedrijfsprocessen: 
    Kernbedrijfsprocessen zijn groepen aan elkaar gekop-
    pelde activiteiten die waarde toevoegen voor de
    afnemer: bij ieder proces dient klanttevredenheid het
    uitgangspunt te worden.

    De verandering is vaak revolutionair (en ook vaak risico-
    vol) en bestaat uit de overgang van functioneel-georiën-
    teerde business units naar multidisciplinaire teams.

    Verandering begint bij het hoger management. Zij dient
    het voorbeeld te zijn voor de organisatie. De verander-
    ingen zijn niet eenmalig maar het is een continu proces
    van aanpassen.
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Managen van heterogeniteit via processen

M Voorbeeld BPR:
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Managen van heterogeniteit via processen

M Werkwijze van processen-herontwerp (BPR):
    Bij het invoeren van BPR dient rekening te worden
    gehouden met:
    F procesoriëntatie: het proces moet in zijn geheel
        worden bekeken, van klantaanvraag tot levering van
        de dienst;
    F informatietechnologie: IT kan morgen beter en
        goedkoper zijn, wat kan leiden tot uitstellen van
        processen-herontwerp;
    F groeneweideperspectief: BPR vraagt om het kijken
        naar en ontwikkelen van nieuwe processen die veelal
        sterk zullen afwijken van de huidige processen. 
        Processen dienen te worden ingericht alsof het de
        eerste keer betreft.
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Managen van heterogeniteit via processen

M 5 richtlijnen voor het invoeren van BPR:
    G de afnemer staat centraal : vanaf eerste contact tot 
        en met de nazorg;
    G BPR betreft alle bedrijfsprocessen, dit allemaal i.v.m.
        het vergroten van de toegevoegde waarde voor
        afnemers;
    G het verbeteren van processen is een interne aange-
        legenheid, maar waarbij wel externe factoren zoals
        leveranciers en klanten betrokken moeten worden;
    G het BPR-traject moet een duidelijke verbetering
        opleveren voor de markt (en directe omgeving van 
        de organisatie;
    G BPR verloopt in een aantal fasen, nooit ineens.
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Managen van heterogeniteit via processen

M Invoering, acceptatie en gebruikmaking van nieuwe
    technologieën:
    Tijdens invoering van BPR en daaraan verbonden 
    nieuwe technieken en technologieën spelen 
    gebruiksnut en gebruiksgemak een belangrijke rol in 
    de acceptatie en gebruik daarvan.  Wanneer een
    gebruiker duidelijk gebruiksgemak ervaart, zal ook het
    gebruiksnut toenemen, waardoor de gebruiker de
    nieuwe technologie meer zal accepteren en gebruiken. 
    Denk hierbij aan bijv. NS-kaartjesautomaten.

    Dit proces is door IT prof. Fred Davis in beeld gebracht 
    in het Technology Acceptance Model (TAM).               >>
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Managen van heterogeniteit via processen

M TAM:
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Managen van heterogeniteit via processen

M ‘Gemak’ vanuit klantenperspectief:
    Een dienstverlener kan niet duurzaam concurreren met
    alleen prijs en kwaliteit.  De consument kiest veelal op
    basis van meerdere benefits, waarvan gemak er één kan
    zijn.  Gemakscomponenten zijn:
    F beslisgemak (decision convenience), door heldere
        informatie, betrouwbaarheid, ervaring, reputatie; enz.
    F toegangsgemak (access convenience), door naar con-
        sument te reizen, of door makkelijke self-service, e.d.;
    F transactiegemak (transaction convenience), door bijv.
        het wachten zoveel mogelijk terug te dringen;
    F opbrengstgemak (benefit convenience), afhankelijk
        van eisen en verwachtingen van de consument;
    F postbenefitgemak (postbenefit convenience), bijv. 
        het vergemakkelijken van herhalingsaankopen.


