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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Capaciteitsmanagement:
    Een groot probleem bij het aanbieden en
    distribueren van diensten is het niet effectief
    kunnen benutten van de beschikbare capaciteit.  
    Er is vaak te veel vraag (dus wachten) of juist te
    weinig vraag (onbenutte capaciteit).
   F Capaciteitsmanagement is er op gericht dat een
       dienstverlener de beschikbare capaciteit zo
       optimaal mogelijk aan de vraag aanpast.
   F Niet goed kunnen reageren op te veel vraag zorgt
       ervoor dat klanten weglopen.
   F Het (op bepaalde momenten) beschikken over
       te veel capaciteit -te veel aanbod- , betekent dat
       personeel minder aan het werk is.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Capaciteitsmanagement (Lovelock):
    In dit verband worden 2 factoren onderscheiden: 
    F de mate waarin de productiecapaciteit flexibel is;
    F de mate waarin de vraag in periodes fluctueert.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Capaciteitsmanagement:
    De volgende situaties kunnen zich voordoen:
    G vraagoverschot: vraag > maximale capaciteit:
        de dienstverlener moet ‘nee’ verkopen, zoals in
        een overvol (en vaak te druk) restaurant;
    G optimale capaciteit: vraag > optimale capaciteit,
        mogelijk met wachtrijen of trage bediening;
    G ideale situatie: vraag = optimale capaciteit;
    G capaciteitsoverschot: vraag < optimale capaciteit,
        met enige efficiencyverliezen omdat arbeid, tijd
        en faciliteiten niet voldoende worden benut.  De
        aangeboden kwaliteit is wellicht prima, maar de 
        kwaliteitsperceptie kan negatief zijn door de
        afwezigheid van andere klanten.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Capaciteitsmanagement:
    Bezettingssituaties:
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Capaciteitsmanagement:
    Bij toepassing van capaciteitsmanagement heeft
    een dienstverlener in principe 2 mogelijkheden:

    F level capacity: aanpassing van het aanbod;

    F chase demand: aanpassing van de vraag.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Capaciteitsmanagement:
    F level capacity (aanbodaanpassing), kan worden
        bereikt door:
        G afleveringssystemen op de vraag in te richten,
            bijv. niet alleen tickets aan een loket, maar 
            ook thuis tickets kunnen uitprinten;
        G flexibele personeelsbezetting en extra
            capaciteit inschakelen, bijv. parttime personeel,
            meer materieel, of hogere frequentie inzetten;
        G verhoging van de efficiency, bijv. ticketauto-
            maten, zelfservicesystemen, e.d.;
        G bovenmatige inspanning door medewerkers,
            hetgeen mogelijk alleen voor korte duur
            kan zijn.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Capaciteitsmanagement:
    F chase demand (vraagaanpassing), kan worden
        bereikt door:
        G prijsdiscriminatie, bijv. op basis van piek- en
            dalmomenten (trein, telecom);
        G promotie, gericht op verschillende doelgroepen
            inzake verschillende tarieven, condities, e.d.;
        G segmentatie, speciale regelingen, abonne-
            menten e.d. voor verschillende groepen;
        G toevoeging van additionele diensten, zoals
            faciliteiten (winkels, lounges) tijdens wachten;
        G reserveringssystemen, zoals bijv. bij trein-
            reizen of in de luchtvaart worden toegepast.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Yieldmanagement:
    Chase demand is de voorloper van een bijzondere
    vorm van capaciteitsmanagement: yieldmanage-
    ment:
    F Yieldmanagement (revenuenmanagement)
        betreft een vorm van prijsbepaling op basis van
        prijselasticiteit.  Hierbij wordt een optimaal
        aantal producten aangeboden aan het juiste
        aantal klanten tegen de beste prijs. 
    F Het principe is afkomstig uit de luchtvaartsector,
        en wordt inmiddels ook in de hotelbranche
        toegepast.  Lastminute-aanbiedingen zijn een
        vorm van yield.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Yieldmanagement:
    Bij toepassing van yieldmanagement zal een dienst-
    verlener trachten door (voorwaardelijke) prijs-
    verlagingen zijn omzet te laten stijgen (of in elk
    geval kostendekkend  te opereren).
    Om te komen tot een optimaal prijsaanbod, wordt
    gebruik gemaakt van specifieke software die 
    historische en actuele gegevens vergelijkt en een
    voorspelling doet  over toekomstige afname en 
    optimale bezetting.  Aan de hand daarvan, kan de
    actuele prijs worden bepaald.
    Op basis van alle gegevens en de voorspelling biedt
    de software het juiste aantal eenheden aan bij een
    bepaald aantal afnemers, tegen de juiste prijs.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Yieldmanagement:
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Yieldmanagement:
    Om de effecten van prijsfluctuaties op de omzet te
    kunnen meten, wordt wel een kengetal gehanteerd:
    ARGE: Asset Revenue Generating Efficiency:  
    in welke mate (efficiency)  bedrijfsmiddelen en
    kennis (de assets) de maximale omzet realiseren.
    Het kengetal bestaat uit 2 componenten:
    F het opbrengst-%: in welke mate de maximale
        prijs is ontvangen, te berekenen door:
        werkelijke verkoopprijs ÷ maximale prijs;
    F de bezettingsgraad: in welke mate de volledige
        capaciteit wordt benut.  Bijv. 60% of 0,6 betekent
        dat 60% van alle kamers, stoelen of dergelijke
        zijn verkocht.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Yieldmanagement:
    ARGE kan op 3 manieren worden berekend; voor-
    beeld: 100 beschikbare hotelkamers, waarvan 70
    bezet; max. prijs = € 150, werkelijke prijs = € 90:
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Yieldmanagement:
    Yieldmanagement kan -uiteraard- niet op elke
    dienst worden toegepast; hogere prijzen hanteren
    bij meer vraag kan ervoor zorgen dat klanten
    weglopen.  Voorwaarden voor het toepassen van
    yieldmanagement:
    F voorraadvorming is onmogelijk;
    F een vaste, niet snel te vergroten capaciteit;
    F kosten om capaciteit te veranderen zijn te hoog;
    F sterk fluctuerende vraag;
    F verkoop- en bedieningskosten van een klant zijn
        marginaal;
    F afnemers accepteren prijsdiscriminatie / prijs-
        differentiatie.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Capaciteitsmanagement / yieldmanagement

M Yieldmanagement:
    Succesvolle toepassing van yieldmanagement hangt
    af van 2 criteria:
    F de verwachte winstgevendheid op korte termijn,
        waarbij moet worden gekeken naar:
        G extra omzetpotentieel door in verschillende
            segmenten verschillende prijzen te hanteren;
        G systeemkosten van benodigde soft-/hardware;
        G communicatie-uitgaven m.b.t. prijsacties, e.d.;
    F de verwachte negatieve effecten op lange termijn,
        waarbij moet worden gelet op:
        G verontwaardiging van méér-betalende klanten;
        G opportunistisch gedrag van klanten;
        G aantasting van kwaliteit en imago: teveel kortingen
            kunnen minder gewenste klanten aantrekken.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    Er zijn diverse redenen waarom een organisatie
    prijsveranderingen wil voorkomen, ook als de
    vergankelijkheid daardoor minder wordt beheerst. 
    3 mogelijke belemmeringen kunnen zijn:

    F het type dienstenorganisatie;

    F prijsdoelstellingen;

    F prijsstrategieën.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F het type dienstenorganisatie:
        wat betreft vaststelling van prijzen, kunnen 3
        typen diensten(organisaties) worden beschouwd:
        G diensten onderworpen aan overheidsmaat-
            regelen, zoals gelden voor onderwijs, openbaar
            vervoer, gezondheidszorg;
        G diensten met een zekere mate van zelfregulatie,
            zoals binnen advocatuur en notariaat.  Wel met
            risico van kartelvorming en hor. prijsbinding!;
        G diensten waarbij marktwerking prijsbepalend is
            zoals voor meeste commerciële diensten, waar-
            bij soms ook prijsafspraken spelen (bv.BOVAG).
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F prijsdoelstellingen:
        G voor diensten onderworpen aan overheidsmaat-
            regelen, zullen in hoofdzaak zijn gericht op:
            - maatschappelijke / politieke wenselijkheid;
            - continuïteit, vaak zonder winstoogmerk;
        G voor diensten met een zekere mate van zelf-
            regulatie, zullen in hoofdzaak gericht zijn op:
            - overleving, continuïteit;
            - omzet- of winstmaximalisatie rekening hou-
              dend met de relatie met de klant;
            - imago van de bedrijfstak;
            - een bepaald ROI-%.                                       >>
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F prijsdoelstellingen (vervolg):
        G voor diensten waarbij marktwerking prijs-
            bepalend is, zullen in hoofdzaak zijn gericht op:
            - overleving, continuïteit;
            - omzet- of winstmaximalisatie rekening hou-
              dend met de relatie met de klant;
            - een bepaald ROI-%;
            - realisatie van een gewenste positionering;
            - positionering van een dienst door middel van
              de prijs, afhankelijk van prijselasticiteit;
            - afstemming van vraag en aanbod gedurende
              het jaar (zoals bij vakanties).
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F prijsstrategieën:
        Een marktgerichte prijsstelling zal veelal
        gebaseerd zijn op de ‘driepoot van prijsbeleid’:
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F prijsstrategieën:
        Een prijsstrategie voor een dienst moet een
        duidelijk verband leggen tussen de prijs die de
        afnemer moet betalen en de gepercipieerde
        waarde die de organisatie d.m.v. haar dienst en
        dienstverleningsproces biedt.
        3 generieke prijsstrategieën:
        G statisfaction-based pricing, gericht op het
            streven naar tevredenheid van de klant;
        G relationship pricing, gericht op het opbouwen
            van langdurige relaties -> customer intimacy;
        G efficiency pricing -> operational excellence.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F generieke prijsstrategieën:
        G statisfaction-based pricing; het doel is het
            minimaliseren van de onzekerheid bij de
            afnemer.  Dit kan gebeuren door het bieden 
            van garanties zoals ‘niet goed geld terug’.  
            Ook kan gewerkt worden met ‘flat-rate pricing’
            door maximumprijzen met afnemers af te
            spreken. 
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F generieke prijsstrategieën:
        G relationship pricing; het doel is het aangaan en
            behouden van relaties, waarbij meer nadruk
            ligt op de rentabiliteit op lange termijn dan op
            het behalen van kortetermijnwinst.
            Met deze prijsstrategie wordt dus veel rekening
            gehouden met de positie van de klant in de
            relatielevenscyclus.
            Vormen van relationship pricing zijn lange-
            termijn contracten en prijskoppeling.
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MANAGEN VAN VERGANKELIJKHEID

Mogelijke belemmeringen

M Mogelijke belemmeringen om vergankelijkheid te
    managen:
    F generieke prijsstrategieën:
        G efficiency pricing; het doel is de concurrentie op
            achterstand te zetten.  Hiertoe wordt gebruik
            gemaakt van activity-based costing, een
            kostprijsberekeningsmethode waarbij er qua
            indirecte kostenberekening verder wordt
            gekeken dan bij  traditionele kostprijsmodellen.
            Het systeem is  gebaseerd op het idee dat niet
            producten, maar activiteiten, kosten veroor-
            zaken, zoals het aantal keer dat gebruik
            gemaakt wordt van bepaalde ondersteunende
            diensten, zoals onderhoudsdiensten, e.d.


