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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Wat is een dienst, wat is dienstenmarketing?
    G Eén van de belangrijkste ontwikkelingen 
        gedurende de afgelopen decennia betreft de
        enorme groei van de dienstensector.
        De verschuiving richting diensten-economie
        houdt vooral verband met onze toenemende
        welvaart, meer vrije tijd en het steeds
        complexer worden van producten die dienst-
        verlening vereisen.
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Wat is een dienst, wat is dienstenmarketing?
    G In de meeste W-Europese landen, de VS en in
        Japan, zijn meer mensen in de dienstensector
        werkzaam dan in alle overige sectoren 
        tezamen.
        Overheidsdiensten en commerciële diensten 
        zijn in deze landen goed voor ca. >70% van 
        het BNP.



4

DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Wat is een dienst, wat is dienstenmarketing?
     G Dienst: ruilobject dat bestaat uit activiteiten
         die veelal gericht zijn op personen of
         goederen.
         Een dienst is de specifieke verschijningsvorm
         van (een deel van) een product, zonder
         tastbare eigenschappen, en vormt geen
         eigendom voor degene die de dienst afneemt.

     G Dienstenmarketing: marketingactiviteiten 
         van dienstverlenende organisaties.
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Non-profit dienstenmarketing
     G Hoewel non-profitorganisaties diensten
         kunnen aanbieden zoals die in de profit-
         sector, zijn deze diensten vooral gericht op:
         F het verstrekken van voorzieningen, zoals
             geestelijke of fysieke hulp, onderdak, e.d.;
         F het veranderen van gedrag, zoals het
             tegengaan van discriminatie, milieu-
             vervuiling, e.d.
     G Non-profitorganisaties (gezondheidszorg,
         onderwijs, cultuur, sport, enz.) gebruiken
         steeds vaker dezelfde marketingtechnieken
         als organisaties in de profitsector.
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Samenloop producten en diensten: 
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Samenloop producten en diensten:
    G Bedrijven kunnen volgens dit continuüm een
        kenmerkend voordeel creëren door de het aan-
        passen van de verhouding tastbare en ontast-
        bare elementen, passend bij wat zij aanbieden.
        5 kenmerkende categorieën in dit verband:

        1/ het aanbod bestaat uit een puur tastbaar
             goed zoals zout, zeep of tandpasta: geen (of
             nagenoeg geen) aanvullende diensten;
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Samenloop producten en diensten:      (vervolg)

    G 5 kenmerkende categorieën in dit verband:

        2/ het aanbod bestaat uit een tastbaar goed
             aangevuld met enige diensten, zoals zich
             voordoet bij auto’s en computers;
        3/ een hybride aanbod, bestaande uit (vrijwel)
             gelijke hoeveelheden goederen en diensten,
             bijv. het aanbod van een bistro-restaurant;
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Samenloop producten en diensten:      (vervolg)

    G 5 kenmerkende categorieën in dit verband:

        4/ het aanbod bestaat uit een dienst aangevuld
             met enkele geringe goederen, zoals bijv. een
             luchtvaartmaatschappij, die naast vervoer
             ook on-board catering aanbiedt, enz.;
        5/ het aanbod betreft een pure dienst, zoals 
             babysitten, of een medisch onderzoek.  
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M 6 belangrijke kenmerken:   1/7

    G Ontastbaarheid
    G Vergankelijkheid
    G Lastig te standaardiseren
    G Afnemers produceren zelf mee
    G Onscheidbaarheid diensten / dienstverleners
    G Rechtstreekse contacten 
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M 6 belangrijke kenmerken:         2/7

    G Ontastbaarheid: diensten kunnen niet vooraf
        worden gezien, geproefd, e.d., en zijn strict
        genomen immaterieel, hoewel sommige
        elementen ervan wel materieel kunnen zijn
        (reispapieren, polismappen, rapporten, enz.)

        Vanwege deze ontastbaarheid zal sneller
        onzekerheid bij afnemers ontstaan m.b.t.
        kwaliteit en prijs/waarde of prijs/prestatie.
        Gevolg: perceived risk!  
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M 6 belangrijke kenmerken:          3/7

    G Vergankelijkheid (niet blijvend) diensten kunnen
        niet in voorraad gehouden worden voor later
        verkoop of gebruik (vb.: onbenutte uren van 
        een adviseur, lege vliegtuigstoelen, e.d.).
        Deze vergankelijkheid vormt geen probleem bij
        een stabiele marktvraag.  Maar bij fluctuerende
        marktvraag kunnen wel problemen onstaan.
        Zo moeten bv. vervoersbedrijven door spits-
        drukten over meer vervoermiddelen beschikken
        dan wanneer zij te maken zouden hebben met
        een gelijkmatige drukte gedurende de hele dag.
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M 6 belangrijke kenmerken:         4/7

    G Lastig te standaardiseren: de kwaliteit van 
        een dienst is vaak onsamenhangend; veel
        diensten zijn dan ook lastig, zo niet onmoge-
        lijk om te standaardiseren.
        Omdat de uitvoering van diensten afhankelijk
        is van de mensen die ze verlenen, zal de 
        kwaliteit ervan variëren met de bekwaamheid
        van de dienstverlener en de uitvoering.
        Om deze reden trachten veel organisaties dit
        kenmerk te verminderen door training en
        standaardisatie van processen (ISO, HACCP,e.d.).
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M 6 belangrijke kenmerken:            5/7

    G Afnemers produceren zelf mee: producten
        worden meestal elders geproduceerd op basis
        van behoeften en wensen van de afnemer.
        Bij diensten heeft de afnemer veelal een 
        grote, directe inbreng in het dienstverlenings-
        proces (bijv. accountantsdiensten, diensten
        van reclamebureaus, div. financiële dienst-
        verleners, enz.).
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M 6 belangrijke kenmerken:     6/7

    G Onscheidbaarheid diensten / dienstverleners:
        meestal kunnen, en zullen, afnemers
        nauwelijks onderscheid maken tussen de
        dienstverlener en de verleende dienst zelf.
        Vb.: om een studie te volgen, kan iemand naar
        een universiteit gaan.  De kwaliteit van dit
        onderwijs kan hoog zijn, maar wanneer deze
        student problemen heeft met de interactie
        tussen hem en zijn docent, of bij te weinig
        hulp of studiebegeleiding, kan de student
        ontevreden raken over deze onderwijsdienst.
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M 6 belangrijke kenmerken:           7/7

    G Rechtstreekse contacten: dit is het gevolg van
        het feit dat diensten persoonsgebonden zijn.
        Dit kenmerk heeft tot gevolg: (streven naar)
        vertrouwensrelaties en relatiemanagement.
 
        Naast rechtstreekse contacten met afnemers
        worden zij tevens aangespoord om op andere
        manieren contact met de dienstverlener te
        hebben (bijv. banken, verzekeraars e.d. door
        middel van internet).  Dit kan tevens een
        bedreiging vormen voor de betreffende
        dienstverlening!
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Classificatie van aanbieders en diensten:
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Classificatie van aanbieders en diensten:
    G Dienstverlening loopt uiteen van commerciële
        dienstverlening (tertiaire sector ) tot niet-
        commerciële dienstverlening (kwartaire sector).

    G onderscheid consumenten- / zakelijke diensten:
        F consumentendiensten, bijv. Horeca, banken,
            verzorging, e.d.
        F zakelijke diensten, dus diensten van
            bedrijven en instellingen t.b.v. de industriële
            markt (B-to-B market).
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Classificatie van aanbieders en diensten:
    G indeling naar aard en functie van de dienst:
       F kennis- en kundediensten, bijv. advies-
           bureau’s, chirurgen, e.d., dus diensten door
           specialisten.
       F uitbestedingsdiensten: overname van
           activiteiten t.b.v. uitbestedende afnemer,
           bijv. schoonmaak, reparatie, onderhoud, e.d.
       F facilitaire diensten: ter beschikking stellen
           van faciliteiten, zoals computerservice,
           transport, opslag, e.d. 
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Classificatie van aanbieders en diensten:
    G indeling naar aard van dienstverleningsproces:
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Classificatie van aanbieders en diensten:
    G indeling naar verhouding tussen vraag / aanbod:
        F betreft de verhouding tussen sterkte /
            zwakte van de vraag ten opzichte van de
            capaciteit van de dienstverlener, bijv.
            telefoonnnet (sterke vraagfluctuatie met
            adequate capaciteit), versus luchtvaart
            (sterke vraagfluctuatie met inadequate
            capaciteit).
        F afhankelijk van schommelingen in de vraag
            zal het nemen van adequate maatregelen
            nodig zijn: capaciteitsmanagement.
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Classificatie van aanbieders en diensten:
    G capaciteitsmanagement heeft betrekking op:

O aanbodbeïnvloeding:

    F inzetten parttimers
    F verhogen efficiency
    F vergroten klant-
        participatie
    F combi-capaciteit
        met derden
    F anticiperen op
        expansie

O vraagbeïnvloeding:

    F toepassen prijs-
        differentiatie
    F vraagontwikkeling
        buiten piekuren
    F toevoegen comple-
        mentaire diensten
    F toepassen reser-
        veringssysteem
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DIENSTENMARKETING

Kenmerken van (profit) diensten

M Strategische dienstenmarketing:
    G Eén van de belangrijkste beslissingen voor
        dienstverlenende organisaties betreft het
        bepalen van de gewenste participatiegraad 
        door afnemers.
        Naar mate afnemers meer ‘deelnemen’ (bijv.
        door zélf eten op te halen en tafel zélf af te 
        ruimen, e.d., zoals bij McDonald’s) kan een
        hogere mate van standaardisatie worden
        bereikt.
        Andersom, waar meer maatwerk-levering moet
        worden bereikt, zal minder ‘deelnemen’ door
        afnemers vereist zijn (bistro-restaurant).


