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Samenvatting
In dit artikel wordt de relatie gelegd tussen de verschillende vormen van service zoals die in de praktijk worden
gehanteerd . Verder is service geplaatst in het kader van relatiemanagement.
Service kent een tweetal dimensies : service als een essentieel onderdeel van de geleverde prestatie naast het
: service varieert
fysieke produkt . Service kent dan velerlei vormen. De tweede dimensie is de tijdsdimensie
.
Vandaar
dat
men
wel
spreekt
van
pre-sales,
logistieke
gedurende de periode waarin de prestatie wordt geleverd
en after sales service . In de praktijk worden al de verschillende vormen waarin servicemomenten optreden vaak
niet als een coherent geheel beheerst .
Voor de verschillende soorten van produkten liggen de accenten ten aanzien van service-onderdelen zeer
. Elk produkt kent ook in de tijd gezien een zeer
verschillend : elk produkt heeft zijn eigen prestatiepakket
.
verschillende duur van het servicetraject
Bij kapitaalgoederen neemt service geleidelijk een steeds centralere plaats in : de life cycle business komt steeds
meer in de plaats van de traditionele produkttransactie .
De algemene trend is dat met de toename van het belang en de waardering van service ook de kansen om relaties
met afnemers een duurzaam karakter te geven, toenemen. Service vormt de basis voor een effectief relatiemanagement .
De interactie tussen relatiemanagement en servicing vereist een betere interne beheersing van het gezamenlijke
patroon van interactiemomenten met afnemers, dan de traditionele verkooprelatie kan bieden . De traditionele
verkoopfunctie transformeert naar een accountmanagement-achtige rol .
Voor organisaties impliceert de door ons gesignaleerde ontwikkeling een veranderingsproces, waarin de condities
moeten worden gecreëerd voor een effectieve beheersing van de interactiemomenten met afnemers .
Voor een effectieve en integrale beheersing van service- en klantrelaties is een goede infrastructuur in de
organisatie onmisbaar . Daaronder verstaan we vooral een adequaat marketinginformatiesysteem en een optimale
benutting van de informatie- en communicatietechnologie .

1 . Inleiding
De algemene trend op dit moment is, dat "customer satisfaction" veel meer in de
belangstelling van het bedrijfsleven is gekomen . Hoge scores bereiken in de tevredenheid
van afnemers wordt niet meer in hoofdzaak bereikt door produkten maar steeds meer door
goede service, al of niet in samenhang met de levering van produkten .
Bovenstaande stelling wordt ondersteund door de praktijk : een bedrijf als Getronics weet
zich in de markt voor informatietechnologie, een markt waar vele bedrijven het niet
redden, al jaren achtereen te handhaven en winstgevend te opereren . De filosofie van
Getronics is volledig geënt op het verlenen van een optimale service aan afnemers .
Daartoe gaat men niet uit van de vanzelfsprekende behoefte aan produkten, maar worden
de bedrijfsprocessen van afnemers als vertrekpunt genomen om op basis van gedegen
analyse te komen tot oplossingen van knelpunten in de sfeer van informatie en communileverancier en
catie . Dat betekent dat dienstverlening centraal staat in het aanbod van. de
dat produkten deel uitmaken van de geboden oplossing (Randoe, 1993) Ook IBM heeft in
de strategie meer accent gelegd op het verlenen van diensten . Zo verscheen onlangs in de
pers de aankondiging van een miljardencontract met vliegtuigfabrikant McDonnell
Douglas, waarbij IBM het computer- en telefoonsysteem bij de vliegtuigfabrikant verwerft
en tien jaar lang zal exploiteren (NRC, 1992) . Voor McDonnell Douglas biedt de
overeenkomst het voordeel dat zij geen investeringen hoeft te doen in een sector die niet
;
tot de kernactiviteit behoort . Daarmee "verdienstelijkt" IBM in feite haar produktaanbod
een strategisch belangrijke stap . Ook andere producerende bedrijven constateren dat zij
meer perspectief zien in service en integrale systemen dan in het leveren van alleen maar
produkten . De belangrijkste motivering voor de strategische oriëntatie op service is wel
de vaststelling dat in de serviceprestatie nog interessante mogelijkheden schuilen om zich
in de markt te onderscheiden van de concurrentie . Een goede serviceprestatie levert een
duidelijk competitief voordeel op : "distinctive competence" .
Opmerkelijk is het feit dat "service support" als zodanig in de marketingliteratuur nog
weinig aandacht krijgt . Veel aandacht gaat uit naar produktenmarketing en ook naar
dienstenmarketing maar naar niet naar "service support" in combinatie met produkten .
Vooral in de Verenigde Staten is produktservice een stiefkind in de marketing, dit in
scherpe tegenstelling tot Japan (Herbig en Palumbo, 1993) .
In de praktijk zien we allerlei vormen van service rond de levering en instandhouding van
het produkt bij de klant en de continuering van de klant-leverancier relatie .
Deze enorme veelheid aan verschillende begrippen van service leidt gemakkelijk tot
spraakverwarring, waardoor een duidelijke begripsafbakening zeer gewenst is .
In dit artikel zullen verschillende vormen van service worden besproken en in een
samenhangend geheel worden gebracht . Hierbij valt iets te zeggen voor het in één geheel
plaatsen van alle genoemde vormen van service : de servicemix naar analogie van de
marketingmix . Daarnaast zullen we service ook in verband brengen met de klantrelatie en
de tevredenheid van de klant (customer satisfaction), waarbij we naast het onderscheid
van de verschillende gedaanten van service ook de gemeenschappelijke doelstelling van
service zullen benadrukken .
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Het verlenen van service van welke aard ook leidt uiteindelijk allemaal tot één doel : het
vergroten van de klanttevredenheid, die op zich weer bepalend is voor de kwaliteit van de
klantrelatie . Als zodanig vormen de de service-inspanningen dus ook een onderdeel van
het relatiemanagement . Het begrip relatiemanagement doet de laatste jaren in de marketing van zich spreken : het is een centraall object in de marketing-wetenschap aan het
worden, waar tot nu toe de ruiltransactie als kenobject van de marketing werd gezien .
Een tweede dimensie die we in onze bespreking zullen verwerken is de factor tijd : de
relatie met afnemers kent een eigen levenscyclus . Evenals voor sommige produkten geldt
dat ze bij de klant een bepaalde levenscyclus kennen gedurende welke het produkt naar
tevredenheid zal moeten funktioneren . Service vormt een belangrijk instrument om in het
kader van relatiemanagement de klantrelatie te bestendigen . Nadat we ons service/relatiemodel hebben uitgewerkt en aan de hand van voorbeelden van produkten uit verschillende
schakels van de bedrijfskolom hebben gedemonstreerd, zullen we de implicaties van
integraal servicelrelatiebeleid bespreken .

2 . Van marketingmix naar servicemix
2.1 . Servicebegrippen in theorie en praktijk
Diensten (services) die een leverancier aan zijn afnemers bewijst kunnen worden opgevat
als de specifieke verschijningsvorm van (een deel van) een produkt zonder tastbare eigenschappen . Op grond van dit criterium van ontastbaarheid lijkt in eerste instantie sprake
van een eenduidig servicebegrip . Wanneer we het begrip service echter nader beschouwen
blijkt het onderscheid niet zo eenvoudig en is eenduidigheid al snel verdwenen .
Zowel in de literatuur als in de praktijk is er sprake van een grote ondoorzichtigheid .
De praktijk toont aan dat service zich in bedrijven als een belangrijk instrument ontwikkelt bij de marktbenadering . Mede hierdoor komt het verlenen van service in allerlei
vormen voor, zodat gemakkelijk verwarring optreedt over de aard van de service .
Het begrip "customer service" is een term die de laatste jaren zowel in de literatuur als in
de praktijk erg veel wordt gebruikt . Veelal wordt hiermee de logistieke service bedoeld,
dus alle dienstverlening die te maken heeft met het op tijd en in de juiste hoeveelheid en
toestand leveren van produkten . In die zin impliceert "customer service" met name het
optimaliseren van de marketing-logistieke component van het totale bedrijfsproces .
Daarnaast spreekt men van produktservice wanneer men de dienstverlening in relatie tot
het produkt bedoelt . In de praktijk wordt produktservice veelal onder één noemer
gebracht met after sales services zoals klachtenbehandeling, het verhelpen van storingen,
het plegen van onderhoud, het verzorgen van applicatietrainingen, het leveren van
onderdelen, het nakomen van garantiebepalingen etc . Toch zien we dat de leverancier ook
service verleent in de voorfasen van de aanschaf van produkten en systemen in de vorm
van het analyseren van het probleem van de klant, de offertebehandeling, het bepalen van
leveringscondities, het geven van voorlichting en het verlenen van andere consultancyservices . Strikt genomen vallen deze vormen van pre sales service dus ook onder het
verlenen van produktservices!
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Het onderscheid tussen de pre sales- en de after sales component van produktservice zit
hem dus niet zozeer in de aard van de activiteiten, doch meer in de vraag of de activiteiten kunnen worden verbijzonderd naar een betaalde vorm van dienstverlening . In
tegenstelling tot pre sales services is er bij after sales services een duidelijke koppeling
aan te brengen tussen de funktie van service voor een klant en diens eigen doelstellingen .
Met andere woorden : after sales service wordt door de afnemer als belangrijk gezien
maar tegelijkertijd kan voor wat betreft de aard van de activiteiten duidelijk worden
gesegmenteerd naar afzonderlijke afnemers . Dit betekent dat een leverancier van services,
afhankelijk van haar doelstellingen, geld kan gaan vragen voor bepaalde after sales
activiteiten, die daarmee transformeren van een kostenpost naar een betaalde vorm van
dienstverlening .
Toch blijkt een indeling van service in pre sales- en after sales activiteiten in de praktijk
weinig relevant. Het onderkennen van een "wat"- en een "hoe"-component van service
ondersteunt de noodzaak tot een integrale visie op service die de transactiemomenten
overschrijdt . Een in de pre-transactionele fase beloofde service wordt, indien nodig, pas
waargemaakt in de post-transactionele fase. De verschillende (transactie gedefinieerde)
fasen in het serviceproces zijn dus niet onafhankelijk van elkaar . Voor de afnemers is dit
onderscheid naar transactiemoment ook niet meer zo duidelijk . Hoewel de afnemer tot een
aankoop besluit omdat er in de pre-transactionele fase een bepaalde, aantrekkelijke
garantie werd aangeboden, wordt dit in het perspectief van deze afnemer gerekend tot de
after sales service . Dan wordt de belofte immers pas waargemaakt .

2.2 . Dimensies van de servicemix
Er bestaat ook verschil van mening over de plaats van service in de marketingmix .
Sommige auteurs (o .a. Christopher, Payne & Ballentyne 1991) stellen dat service gezien
kan worden als een separaat marketingelement naast de andere marketingelementen .
Anderen stellen dat service beter te plaatsen is bij een van de bestaande marketing- instrumenten.
Kotler (1994) plaatst (customer) service onder produktstrategie . Hij betoogt dat de rol van
service afhankelijk is van de positie van een produkt op het goederen-diensten continuum .
Bij andere auteurs (1) heeft (customer) service de plaats van distributie in de marketingmix ingenomen . Distributie is als het ware omgeven door een groter geheel, namelijk de
service rondom de distributie .
Als service gezien wordt als een integrale, klantgerichte filosofie met als doel het
toevoegen van waarde aan de propositie naar de klant, dan schieten bovenstaande
inzichten te kort .
Marketing gaat uit van de wensen en behoeften van de afnemer . Deze afnemer en zijn
tevredenheid dienen dus centraal te staan .

(1)

Onder anderen Sterling & Lambert (1987), Lalonde, Cooper & Noordewier (1988) en Van Goor, Ploos
van Amstel, Ploos van Amstel (1992) .
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Service pretendeert toegevoegde waarde te leveren . Dit impliceert dat zij intermedieert
tussen de traditionele marketing-output en de afnemer . Kotler (1994) spreekt in dit
verband over "market engineering" in plaats van "product engineering" .
In figuur 1 is een dergelijke benadering grafisch weergegeven . Doel van de leverancier is
de afnemer zodanig te "servicen" dat een optimale tevredenheid kan ontstaan .
Tevens dient het integrerende karakter van service tot uitdrukking te komen . Dit sluit aan
bij de trend om de afnemer niet zozeer te bedienen met een produkt maar met een, op
maat gemaakte, oplossing van een probleem . Deze oplossing bevat tastbare elementen
(goederen) maar ook ontastbare elementen (diensten) . In deze context wordt gesproken
over het "total product"-concept (Coppet 1988) of zoals het ook wel wordt uitgedrukt : "er
bestaan geen produkten alleen diensten #.

Figuur 1 : De servicemix.

In figuur 1 is gekozen voor een indeling op 8 dimensies die grotendeels overeenkomen
met bijvoorbeeld de indeling van Coppet . Deze indeling is arbitrair maar dekt nagenoeg
alle denkbare ingrediënten in een propositie af . Er is in feite geen sprake meer van een
marketingmix maar van een servicemix .
4

Hieronder zal kort worden weergegeven wat onder de verschillende dimensies in figuur 1
verstaan wordt .
Produkt: fysieke attributen, produktveiligheid, produktassortiment
Logistieke performance : produktverkrijgbaarheid, orderdoorlooptijd, consistentie,
reactietijd, fouten/storingen, speciale activiteiten
People based service : bereikbaarheid, persoonlijke aandacht, capaciteit en verantwoordelijkheid, attitude naar de afnemer
Equipment based service : garantie, after sales service, installatie, verpakking,
retouren
Parts-beschikbaarheid : beschikbaarheid van parts
Consultancy : meedenken met de klant, problemen oplossen, offerte
Finance & accounting : facturering, debiteurenbeleid, prijsstructuur, kortingen
Market support : produktinformatie, imago
Op basis van deze dimensies kan de relatie tussen afnemer en leverancier op een
willekeurig moment in de tijd worden weergegeven . In figuur 2 is dat voor een aantal
produkten weergegeven in een "spinnewebdiagram" (zie ook kader 1) .

Pmduct 4uafitY
Mate,
SUPPM

koticd
Pmf-

B

A : markt voor aluminium gevelsystemen
B : markt voor medische apparatuur

People baed
fevict

C : markt voor cement

e4wPmmc DaM
savr2
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Figuur 2 :

Serviceprofiel voor drie verschillende produkten
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De positie op de assen, gerekend vanaf het middelpunt, geeft het relatieve belang dat door
de markt aan deze dimensies wordt toegekend . Op deze wijze ontstaat een soort serviceprofiel . In de voorbeelden van figuur 2 ontstaan duidelijk verschillende profielen .
Nader onderzoek zal moeten aantonen of dergelijke profielen te koppelen zijn aan
bepaalde produkt-/marktkarakteristieken .
Kenmerkend voor een relatie tussen leverancier en afnemer is de tijdsdimensie . De
diagrammen in figuur 2 geven slechts een momentopname van de relatie (met name
rondom een transactie) .
Op de tijdsdimensie en de rol van de servicemix daarbij zal in de volgende paragrafen
worden ingegaan .

Kader 1 : De servicemix: enkele voorbeelden .
De markt voor aluminium gevelsvstemen
Aluminium gevelsystemen omvatten relatief eenvoudige produkten (ramen en deuren) maar ook complete gevels
voor bijv. utiliteitsbouw .
Het produkt kan worden beschouwd als een kapitaalsintensief goed met een lange levensduur . De producenten
van deze gevelsystemen werken via vaste dealers welke op hun beurt als onderaannemer optreden bij bouwprojecten .
Kritische momenten liggen bij het uitbrengen van de offerte en de constructie-fase op de bouwplaats . Nadat het
produkt is geinstalleerd hoeft er relatief niet veel meer aan gedaan te worden . Dit impliceert dat de produktkwaliteit te allen tijde goed moet zijn .
Bij de offerte speelt mee dat het beslissingsproces complex is (opdrachtgevers, aannemers, architecten e .d . spelen
. Expertise
een rol) . Van de leverancier wordt veel produktkennis verwacht en een probleemoplossende instelling
.
De
dealer
verwacht
van
de
producent
ook
een
actieve
rol
richting
andere
bij de werknemers is een "must"
marktpartijen in het verkoopproces .
Tijdens de constructie is de logistieke prestatie (betrouwbare levering) belangrijk . Ook het flexibel kunnen
inspelen op de veranderende omstandigheden tijdens het bouwproces is van belang .
De cementindustrie
Cement moet worden beschouwd als een tamelijk homogeen produkt, dat kan worden getypeerd als een
"commodity" .
Cement wordt verwerkt in beton en in deze vorm gebruikt in de wegenbouw, maar ook in de utiliteits- en
woningbouw . In die situaties wordt cement meestal verwerkt tot betonmortel, die op de bouwplaats wordt
. Daarom is
aangevoerd . Dit deel van de markt is sterk gebonden aan de weersomstandigheden en het seizoen
.
logistieke service zeer bepalend voor de "customer satisfaction"
Verder wordt cement gebruikt in de betonwarenindustrie voor de vervaardiging van betontegels, prefab kelders,
beton-elementen in de bouw e .d. Hoewel ook de betonwarenindustrie te maken heeft met de weerseizoenen,
speelt de flexibiliteit in levering een geringere rol . Niettemin is ook hier van grote betekenis hoe de logistieke
performance van de cementindustrie is .

De markt voor medische apparatuur
Medische apparatuur betreft een kapitaalsintensief produkt met een hoogwaardige technologie .
Voor een ziekenhuis is aanschaf van goede apparatuur belangrijk, omdat deze een wezenlijk onderdeel gaat
uitmaken van de kwaliteit van de eigen bedrijfsprocessen . Doordat in een ziekenhuis veelal sprake is van een
DMU, is het verlenen van allerlei services voor de verschillende personen in de DMU relevant .
Voor een medicus is het belangrijk dat de funkties die de apparatuur verricht, aansluiten bij diens eisen . Dit
betekent dat deze behoefte heeft aan een adequate voorlichting en goede informatie in de pre sales fase
(consultancy, people based services) .
Vanwege de hoogwaardige technologie is het van belang dat de prestatie van de systemen op peil wordt
gehouden, of zelfs wordt verhoogd indien sprake is van een voortschrijdende technologie .
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Hierbij is het van belang dat de funkties van de apparatuur te allen tijde beschikbaar zijn en er tevens sprake is
van een maximale performance van het systeem . Behalve een goede produktkwaliteit als uitgangspunt betekent
dit een sterke nadruk op after sales service . Accenten liggen daarom met name op de beschikbaarheid van
reserveonderdelen en het verlenen van technische service . Ook de expertise van het personeel en de wijze
waarop men de afnemer tegemoetkomt spelen een belangrijke rol .
Door ontwikkelingen in de gezondheidszorg dienen ook uitgaven aan medische systemen te passen binnen het
gestelde budget . Hierdoor wordt het verlenen van services op het gebied van finance & accounting ook voor een
ziekenhuis steeds belangrijker.
Logistieke service is weliswaar belangrijk, doch speelt een relatief minder prominente rol .

3 . Tijdsdimensie
In het in de vorige paragraaf beschreven model is weergegeven dat de serviceverlening in
een bedrijf feitelijk kan worden omschreven als een sommatie van allerlei vormen van
service op een bepaald moment (de servicemix) . Zoals beschreven is de samenstelling van
deze servicemix veelal branche-afhankelijk . Naast een voor een bepaald bedrijf kenmerkende samenstelling van de servicemix op een bepaald tijdstip kan aan het service-aanbod
van een onderneming echter nog een tweede belangrijke dimensie worden toegekend . Dit
betreft de samenstelling van de servicemix afgezet in de tijd, dus gedurende de totale
produktlevenscyclus . In een eerste contact met een afnemer (de pre- transactionele fase) is
de optimale samenstelling van de servicemix een andere dan in de perioden na aankoop
van een produkt of systeem . De fase waarin een produkt zich bevindt is dus bepalend
voor de aard van de service-activiteiten die door de aanbieder worden verleend .
Met name in markten waar het vraagstuk met betrekking tot de "cost of ownership" van
het produkt een belangrijke rol speelt, is er bij klanten sprake van een toenemende
belangstelling voor een totaal service-aanbod in de tijd . Het vraagstuk met betrekking tot
de "cost of ownership" is meestal actueel in gevallen waar het produkt een belangrijke rol
speelt in de eigen produktieprocessen van de klant .
Door het zichtbaar maken van de totale kosten die de aanschaf, maar ook de exploitatie
van een produkt of systeem met zich meebrengt, wordt de toegevoegde waarde van het
verlenen van allerlei vormen van services gedurende de totale levenscyclus ("life cycle
services") duidelijk gemaakt .
De afnemer krijgt dus niet alleen een inzicht in de initiële kosten (de kosten van zijn
produkt/systeem op het moment van aankoop) doch krijgt tevens een duidelijk beeld van
de volledige exploitatie-kosten . Zodoende kan het financiële risico, dat door de afnemer
wordt gelopen, worden "afgekocht" door middel van het afnemen van "life cycle
services", al dan niet door het afsluiten van een servicecontract .
Het afnemen van "life cycle services" is voor een afnemer echter niet alleen aantrekkelijk
in geval van een eventueel te lopen financieel risico . Ook in markten waarin het operationele risico een belangrijke rol speelt, is de belangstelling voor "life cycle services" sterk
aanwezig . Dit operationele risico bestaat uit een aanwezige kans op uitval van het
systeem, waardoor gevaar bestaat voor de continuïteit van de eigen bedrijfsprocessen .
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Een dergelijk operationeel risico mondt echter in de meeste gevallen (wederom) uit in een
financieel risico . Het aanbieden van "life cycle services" door een fabrikant vermindert
dit risico voor de afnemer dan ook aanzienlijk doordat de aangeboden funkties, in de tijd
bezien, voortdurend op het gewenste peil worden gehouden . Door een dergelijke risicoreductie kunnen de bedrijfsprocessen van de klant altijd optimaal blijven functioneren .
Systeem levenscyclus
De samenstelling van de servicemix, waarvan enkele elementen hierboven staan beschreven, is afhankelijk van de fase waarin een produkt (systeem) zich in de levenscyclus
bevindt. Concreet dient een aanbieder van produkten echter een optimalisatie van de
funktionaliteit van het verkochte produkt na te streven gedurende de gehele levenscyclus .
Een invulling van een dergelijk concept betekent dat de aan een klant aangeboden "mix"
van produkten en services verschillend kan zijn van moment tot moment .
In figuur 3 wordt een weergave van de systeem levenscyclus gepresenteerd .
Binnen deze "life cycle" is een aantal fasen te onderkennen, die door een klant opeenvolgend (kunnen) worden doorlopen . Bij elke onderkende fase correspondeert in wezen een
bijbehorende, specifieke mix van aan de afnemer aan te bieden produkten en services .

Figuur 3: de "System Life Cycle " .

Kader 2: Het "life cycle services" concept voor de markt voor medische systemen, aluminium gevelsystemen en
cement.
Service krijgt binnen de initiële aankoopfase gestalte door middel van het aanbieden van pre sales services in de
vorm van advisering betreffende het nieuw aan te kopen systeem . Een systeem dat vanaf het begin optimaal
tegemoetkomt aan de eisen en wensen van de afnemer heeft een grotere kans op een optimale klantentevredenheid gedurende de periode waarin het systeem wordt gebruikt . Tevens wordt in deze fase een optimaal inzicht
verschaft in de totale (initiële- en exploitatie) kosten van een systeem .
Is het systeem eenmaal in gebruik, dan bestaat service in de "service support" fase uit een continue optimalisatie
van de funktionaliteit van het door de klant gekochte systeem . Dit gebeurt door middel van het verlenen van
allerlei services zoals preventief onderhoud, training van het personeel, het vervangen van bepaalde (intensief
gebruikte) onderdelen, etc . Bepaalde services vallen onder de garantie, andere kunnen worden verkocht door
middel van een servicecontract of contante betaling .
Verkoop van "upgrades" vindt plaats indien de klant prijs stelt op nieuwe, veelal technologische ontwikkelingen
die de "performance" van het door hem gekochte systeem op een hoger niveau brengt . Dit betekent dat bepaalde
delen van de apparatuur op den duur kunnen worden uitgebreid met een additionele funktionaliteit .
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In wezen is het "upgraden" van de reeds gekochte apparatuur voor een klant een uitstelmogelijkheid van de
uiteindelijke herhalingsaankoop van een nieuw systeem . Uit overwegingen van kostenbeheersing kan dit voor een
ziekenhuis op een bepaald moment een zeer gewenste vorm van service zijn .
Door middel van het voortdurend aanbieden van bovengenoemde mix van produkten en services gedurende de
verschillende fasen van de "system life cycle" is een onderneming in staat een optimale klantentevredenheid na te
streven. Door het continue karakter van dit interactieproces is men in staat maximaal tegemoet te komen aan de
steeds veranderende eisen en wensen uit de markt, zodat tevreden klanten op continue basis kunnen worden
verkregen . Dit is noodzakelijk, omdat alleen een tevreden klant zal besluiten tot een herhalingsaankoop over te
gaan en zich ook in de toekomst aan de onderneming zal binden .
Het "life cycle services" concept in de markt voor aluminium gevelsystemen is veel minder georiënteerd op het
in stand houden van de produktfunctie . Als het gevelsysteem eenmaal geïnstalleerd is dan behoort het verder
perfect te functioneren en is de rol van leverancier en dealer afgelopen . In deze context is er dus geen sprake van
life cycle services . Wel zullen in deze situatie vooral voorafgaande aan en tijdens de bouw adviezen met
betrekking tot constructie, materialen, nabehandeling e .d . worden gegeven, die een betere constructie en daarmee
een langere levensduur garanderen .
Voor wat betreft "life cycle services" geldt ook voor cement een apart verhaal . Cement wordt geleverd op afroep
in het kader van een jaarcontract. Eenmaal per jaar worden dus met de klant de te leveren jaarhoeveelheid en
prijs afgesproken, waarna gedurende het jaar op afroep afleveringen plaatsvinden . Het produkt heeft een
duidelijk verbruikskarakter en kent dus geen levenscyclus bij de klant . Hoogstens is er sprake van een voorraad
bij de klant. In toenemende mate legt de klant de voorraad bij de producent die dan "just-in-time" moet leveren .
Het "life cycle service" concept gaat dus hier niet op . Het jaarcontract heeft uiteraard wel een levenscyclus van
een jaar. Er zit dus wel continuïteit in de relatie met de afnemer, maar op basis van het jaarcontract en de
tussenliggende afroepen .

Tot nu toe is betoogd dat door additionele services rondom het produkt te leveren, de
klanttevredenheid toeneemt en daarmee de kans op herhalingsaankopen is toegenomen .
Uit een nadere analyse van de voorbeelden in kader 2 blijkt dat het concept van "life
cycle services", rondom de produktfunctie, voor medische systemen een duidelijke
invulling kent . Tegelijkertijd moet echter geconstateerd worden dat dit concept voor de
andere twee produkten niet opgaat . Door het concept "life cycle services" los te koppelen
van de produktfunctie en toe te passen op de relatie met de afnemer, ontstaan nieuwe
mogelijkheden . In feite wordt het concept van "life cycle services" naar een hoger niveau
getilt. In de volgende paragraaf zal hierop in worden gegaan .

4 . Service in de relatie leverancier-afnemer
Analoog aan het concept van "life cycle services" met betrekking tot de produktfunctie
kan deze gedachte worden doorgetrokken naar de relatie met de afnemers. Immers, bij de
markt voor gevelsystemen en de markt voor cement valt er weinig aan "life cycle
services" voor het produkt te doen . Het instand houden en uitbouwen van de relaties is
dan een alternatieve benadering .
Achterliggende gedachte hierbij is dat een goede relatie tussen leverancier en afnemer
leidt tot een hoge "commitment" van de afnemer . Dit moet uiteindelijk leiden tot behoud
en uitbouw van het marktaandeel en de omzet .
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Tegelijkertijd stelt men dat het vasthouden en uitbouwen van bestaande relaties, in termen
van marktaandeel of omzet, een beter rendement kan bieden dan het binnenhalen van
nieuwe klanten . Schattingen geven aan dat het tot vijf maal zo duur is om een nieuwe
klant binnen te halen dan om een bestaande klant te behouden .
Veel relaties tussen leveranciers en afnemers gaan fout omdat het uiteindelijk niet lukt om
een hoog niveau van tevredenheid vast te houden . Belangrijkste oorzaak is dat de
leverancier te gemakzuchtig wordt en meer tijd investeert in nieuwe afnemers . Paretoanalyses laten zien dat 20% van de afnemers 80% van de omzet genereren . Eveneens
20% van de afnemers vraagt 80% van de inspanningen . Helaas zijn de afnemers in de
eerst genoemde 20% niet dezelfde als in de laatst genoemde 20% .
Met name in de periode tussen opeenvolgende transacties, als er schijnbaar geen directe
noodzaak tot contact bestaat, wordt de afnemer vaak genegeerd .
Door Dwyer, Schurr & Sejo (1987) is het ontwikkelingsproces van relaties tussen
leverancier en afnemer beschreven in vijf fasen: "awareness", "exploration", "expansion",
"commitment" en "dissolution" . Door het introduceren van de laatste fase, het beëindigen
van de relatie, wordt een parallel getrokken met de "produktlevenscyclus" .
In de eerste fasen (awareness en exploration) vinden de eerste contacten plaats .
In deze fase wordt een eerste kosten/baten analyse uitgevoerd . Er vinden een of meerdere
proeftransacties plaats . Er wordt nog maar beperkt in de relatie geinvesteerd en veranderingen kunnen plaatsvinden zonder grote gevolgen . De relatie is dus nog erg kwetsbaar .
Tevens ontstaat er een verwachtingspatroon omtrent de continuering van de relatie .
Een vlekkeloos optreden en het waarmaken van de beloften zal in deze fasen van belang
zijn.
In de "expansion"- en "commitment" fasen zal de mate waarin men risico neemt ten
opzichte van elkaar toenemen alsmede de wederzijdse afhankelijkheid . Als dit leidt tot een
toename van de baten, en daarmee de tevredenheid, zal de relatie verder versterkt
worden .
Als de relatie zich verder ontwikkelt, zal de rol van service meer gefocust zijn op het
creëren van "commitment" . Commitment duidt op de bereidheid tot continuiteit in de
relatie.
Daarvoor dient een zo hoog mogelijke tevredenheid bij de klant bereikt te worden . Een
open houding en bereidheid te luisteren naar de klant zijn daarbij essentieel . Een
leverancier kan zich hierbij onderscheiden door het meedenkend/probleemoplossend
vermogen, een goede pro-actieve klachtenafhandeling en het optimaliseren van de
(leverings)processen (snelheid/kwaliteit van offertes, ordering (EDI), factureringsprocedures).
In de "dissolution" fase wordt de relatie afgebouwd . Dit kan plaatsvinden door middel
van een geleidelijk proces als gevolg van afnemende baten (customer satisfactie), maar
ook abrupte beëindiging kan plaatsvinden (b .v. als gevolg van een of meerdere incidenten) . In figuur 4 is deze ontwikkeling schematisch weergegeven .
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Fasen in een relatie tussen leverancier en afnemer .

Stilstand is achteruitgang, zeker bij relaties . Dit impliceert dat om een relatie te behouden
en uit te bouwen continu nieuwe impulsen noodzakelijk zijn . Het managen van de relatie
is eigenlijk niets anders dan het speuren naar mogelijke impulsen, deze omzetten in
positieve actieprogramma's en de uitvoering van deze programma's .
Vavra (1992) onderscheidt daarbij twee soorten componenten :
"apprecation " ; dit zijn activiteiten waardoor een afnemer de relatie kan gaan waarderen. Het betreft activiteiten zoals het aangaan van een dialoog met de afnemer in de
vorm van een regelmatige communicatie (b .v . door middel van klantenpanels,
klantendagen, info-bulletin) . Het opbouwen van kennis omtrent de wensen/behoeften
van de afnemer, kennis van de processen en daarmee samenhangende problemen waar
de afnemer mee te maken heeft . Het betrekken van de afnemer bij de organisatie van
de leverancier . Een duidelijk voorbeeld betreft het betrekken van de afnemer bij de
produktontwikkeling . Het gaat hierbij om een actieve en als belangrijk gepercipieerde
betrokkenheid in een vroeg stadium van produktontwikkeling .
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"relevance »; dit zijn activiteiten die de afnemer als onderdeel van het produkt ervaart .
Het betreft de mate waarin de leverancier er in slaagt een "customized" produkt te
leveren . Ook het snel kunnen aanleveren van actuele en relevante informatie is een
belangrijke activiteit. Met name "orderstatusinformatie" en produkt(assortiment)
informatie worden hierbij belangrijk gevonden . Daarnaast wordt ook de "service
follow-up" als een belangrijke activiteit gezien . Een voorbeeld hiervan is dat als na
aanleiding van een klacht een oplossing door de leverancier is aangeboden, er daarna
ook geïnformeerd wordt hoe tevreden de afnemer met deze oplossing is .

5. Strategische en organisatorische implicaties
We hebben in het voorafgaande getracht om de verschillende invalshoeken van service in
een consistent raamwerk te plaatsen tegen de achtergrond van het optimaliseren van de
klantrelatie en de klanttevredenheid . Wanneer een onderneming besluit om haar serviceprofiel te versterken om zich zo in de markt te onderscheiden en service als een instrument voor relatiemarketing te gaan hanteren, dan heeft dat een aantal belangrijke
strategische implicaties, die wij hieronder tot besluit zullen bespreken .

Marktsegmentatiestrategie
Logisch af te leiden van bovengenoemde servicestrategie is de stelling dat de onderneming
de markt in sterkere mate zal moeten segmenteren op basis van servicebehoeften en in
mindere mate op basis van produktbehoeften . Immers de leverancier kan zich onderscheiden juist door een differentiatie in de aangeboden service, inspelend op de verschillen aan
servicebehoefte.
Een tweede segmentatie-aspect is de prioriteit voor het consolideren en versterken van de
relatie met bestaande afnemers in tegenstelling tot een strategie waarbij het accent ligt op
uitbreiding van het relatiebestand .
De eerder gehanteerde serviceprofielen (zie figuur 2) bieden een uitstekend aanknopingspunt voor een effectieve marktsegmentatie . Serviceprofielen geven aan wat binnen een
bepaald segment van de markt belangrijke en minder belangrijke servicebehoeften zijn .
Marktsegmentatie geven we vorm door de gewenste serviceprofielen te "matchen" met het
serviceprofiel zoals de leverancier dit vanuit eigen sterkten en zwakten kan aanbieden :
Het "Unique Service Profile" . Vervolgens selecteren we de marktsegmenten die de beste
"match" opleveren als "target-segmenten" .
Strategisch gezien is het voor de onderneming van groot belang dat een duidelijke keuze
wordt gemaakt voor die afnemers waar men gelet op de eigen sterke en zwakke punten
maximaal kan scoren op klanttevredenheid . Het géintegreerd service/relatiemodel geeft
richting aan die segmentkeuze . Verder is daarbij van belang een goed inzicht in de kosten
van service en relatiebeheer en de baten die daar tegenover staan . Regelmatig marktonderzoek geeft de onderneming dat vereiste inzicht als basis voor de segmentatiestrategie
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"Market engineering "-strategie
De aandacht die service krijgt in de onderneming en de toetsing van de gekozen strategie
aan de eigen sterke en zwakke punten kan er toe leiden dat de onderneming zich gaat
positioneren als de "market engineering firm" in plaats van de produktieonderneming in
traditionele zin . Wat betekent dit precies? We kunnen stellen dat in toenemende mate
ondernemingen die activiteiten uitbesteden waar men zwak in is en zich concentreert op
waar men goed in is (Van Weele 1994) . Concentratie op service leidt er toe dat men de
produktie steeds meer zal uitbesteden aan een netwerk van toeleveranciers en men zich
concentreert op het continu aanpassen van het geïntegreerde produktenldiensten-aanbod
aan de marktvraag : "market engineering" dus . Een duurzame en op solide vertrouwensbasis gefundeerde klantrelatie is meer waard dan het hebben van een produkt .
Uiteraard is die klantrelatie gebaseerd op alle marktrelevante elementen van de servicemix, waarin ook de "know how" of technologie die de aanbieder in huis heeft . Kern is
echter de nauwe klantrelatie en het "customizen" op basis van de servicemix .

Service als "core business"
Zich profileren als service-aanbieder impliceert ook, dat de onderneming een volstrekte
beheersing heeft over haar service-apparaat: "service control" . Dit laat weliswaar toe dat
men de service-uitvoering uitbesteed, maar alleen onder zeer stringente randvoorwaarden
die garanderen, dat er een absolute beheersing blijft bestaan over wat er aan klanten
wordt geboden.
Het beste naar de markt toe is vanzelfsprekend een integrale organisatie van service en
produktlevering .
Een profilering van service-performer heeft als logisch uitvloeisel dat het bedrijfsresultaat
van zowel service als van produkten als een geheel wordt beoordeeld . Het creëren van
aparte z.g . "profit centers" voor de service-afdeling staat daarmee op gespannen voet . Het
zou er gemakkelijk toe kunnen leiden, dat klanten de indruk hebben dat zij beleverd
worden door twee afzonderlijke ondernemingen, terwijl het er nu juist om ging als
leverancier van de complete functie herkend te worden . Het vereist dus dat service en
produktgroepen als een optimaal samenwerkend koppel optreden naar de markt .
Een lastig vraagstuk betreft de grens tussen waar de klant betaalt voor de hem geleverde
service en het gebied waarin geleverde service moet worden gezien als relatiemarketing .
Er zal vooral intern in de organisatie een duidelijke grens moeten worden aangegeven om
te voorkomen dat in uiterste tegemoetkoming aan klanten onbetaalde diensten worden
geleverd onder de naar klanten vaak gehanteerde kreet "dat is service" . De kracht van de
service-performer is juist dat klanten bereid zijn om voor de geleverde functie het
daarvoor gevraagde tarief te betalen, omdat service een "core competence" van de
onderneming is (de Jong 1993) . Er dient dus een integraal prijsbeleid te worden gehanteerd : de klant betaalt een "fee" voor de geboden functie .
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Interne en externe klantgerichtheid als randvoorwaarde
Een onderneming die transformeert naar een service-performer dient zich te realiseren,
dat deze innovatie in de dienstverlening direct gevolgen heeft voor de organisatie, omdat
de factor personeel en kwaliteit van dienstverleners op de voorgrond zal treden en extra
aandacht van het management zal vragen . Dienstverlening is "people's business" wordt
wel gezegd . Deze door innovatie geïnitieerde organisatieverandering vraagt om introductieprogramma's en opleidingstrajecten teneinde de voor serviceprestatie vereiste mentaliteit in de organisatie tot stand te brengen . Het voortdurend bezig zijn met de score op
kwaliteit bij de klant is kenmerkend voor het type organisatie dat zich concentreert op de
servicemix. Het veronderstelt een cultuur waarin het denken vanuit de probleemstelling
van de klant tot in de haarvaten van de organisatie aanwezig is .

Interne col3rdinatie en afstemming

We constateren dat er een sterke interactie tussen de verschillende vormen van service en
het relatiemanagement bestaat. De implicatie daarvan is dat ook in de organisatie een van
de meest kritische elementen in het krachtenveld rond de afnemer de interne afstemming
is. Customer satisfaction wordt niet alleen bepaald door een goede serviceprestatie en
daarnaast een alert relatiemanagement, maar vooral ook door de wijze waarop al die
zaken tot één geheel worden samengesmeed . Juist een feilloze afstemming geeft de klant
het gevoel dat zijn belangen bij de onderneming als geheel in goede handen zijn . Interne
coi5rdinatie kan pas goed lopen wanneer is voldaan aan de voorwaarde van een uitstekende interne communicatie : communicatie tussen produktie en verkoop ; communicatie
tussen verkoop en service ; communicatie tussen marketing en verkoop, kortom een soepel
verlopende communicatie rond alle interfaces tussen klant en organisatie en tussen de
direct en indirect betrokken functionele gebieden in de organisatie . Voor de grote relaties
loont het de moeite om te werken met het concept van "account management" . De
account- manager zal een belangrijk deel van zijn tijd moeten besteden voor de interne
afstemming en het bewaken van de op vele fronten en niveaus zich afspelende relaties met
de klant, met zijn account(s) .

Persoonlijke verkoop nieuwe stijl
De traditionele verkoper zal om meerdere redenen in de toekomst met een zich sterk
wijzigende rol worden geconfronteerd . Op de eerste plaats krijgt de verkoper steeds meer
te maken met het feit dat veel van zijn operationele taken worden overgenomen door
direct marketingtechnieken en het marketinginformatiesysteem . Er zal veel efficiénter
worden omgegaan met de tijdsbesteding in verkoop . Daarnaast zal de verkoper veel meer
dan vroeger een account managementachtige rol gaan spelen en de regisseur worden van
alle contacten die er op allerlei niveaus en op allerlei momenten met de klanten plaatsvinden: in service ; via direct marketing ; in logistiek en customer service en buiten het
transactieveld om het relatiemanagement zelf . "Hard selling"-technieken zijn volstrekt uit
den boze en de verkoper als relatiemanager heeft de toekomst .
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Upgrading van de klassieke technische dienst
Met de constatering dat service een strategische betekenis heeft voor de marktpositie en
de vaststelling hoe belangrijk service is voor een verankering van de toekomstige omzet
aan produkten, zal ook de serviceverlener (de technische dienst), in betekenis gaan
toenemen . In veel bedrijven is service nog vaak een puur technisch domein met weinig
gevoel voor de marketing strategische kant van hun missie, een centrum voor technici met
een beperkt gevoel voor relatiemanagement . De technische dienst voor de toekomst zal
een "upgrading" nodig hebben om te evolueren naar een centrum van klantgerichtheid,
relatiemanagement en dienstverlening . Serviceverlening geeft de leverancier die positie in
de markt die het relatienetwerk consolideert en aan de onderneming bindt.
Resumerend kunnen we vaststellen, dat er zich voor ondernemingen met de in dit artikel
geschetste wijze van relatiemarketing, een ander perspectief opent. Het beeld van de
onderneming voor de komende jaren is er een van continue bewaking en uitbouw van een
hecht netwerk van relaties en bewaking van doelstelling nummer een : de customer
satisfaction . Essentiële instrumenten daarin zijn service in al zijn schakeringen, relatiemanagement en informatietechnologie . Beheersing van dat netwerk kunnen we met recht
marketingbeleid nieuwe stijl noemen .
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